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Kruvina angliakasių batalija 
su

Streikieriai paėmė viršų 
nuginklavo kompanijos 

vyrus.
Illinojaus valstijoj, apie 

Herrino miestelį, kur strei
kuoja minkštųjų anglių 
maineriai, pereitą sąvaitę 
ištiko baisus mušis strei
kuojančių angliakasių su 
dirbančiais streiklaužiais. 
Šaudymas tvėrė visą naktį 
ir tik iš ryto užsibarikadavę 
kasykloj streiklaužiai iškė
lė baltą vėliavą ir pasidavė 
streikierių armijai. Apie 30 
žmonių šitoj batalijoj buvo 
užmušta ir daug sužeista; 
daugiausia nukentėjo
streiklaužiai ir apginkluoti 
kompanijos galvažudžiai.

Vienas "Keleivio” skaity
tojas praneša šitokių smulk
menų apie tą atsitikimą:

"Angliakasių streikas II- 
linojaus valstijoj iki šiol bu
vo nepaprastai ramus. Čia 
nereikėjo kompanijoms sta
tyti sargus apie kasyklas,

bego, o streiklaužiai pasili
kę vieni iškėlė baltą vėliavą . . , . .
ir pasidavė. Tada unijos ria* kaltinami, bet kompa- 
maineriai juos nuginklavo ija. Tai neprastas dalykas 
ir liepė važiuot namo. Bet klesų kovos istorijoj, 
kaip tik jie (streiklaužiai) - .

kuris be jokios priežasties bet sargai pradėjo ruoštis į 
pirmutinis nušovė unijos “““ 
angliakasį. Bet paskui supe
rintendentas McDowell ir 
pats buvo užmuštas.

Dėl šito nuosprendžio ka
pitalistų spauda spiaudo ug
nimi. Jai baisiai pikta, kad 
dėl šito mūšio ne streikie-

_ _ Bet Illinojaus senatorius
iš kasyklos išėjo/kažin kas |W- J. Sneed, kuris yra Her- 
pradėjo i juos šaudyt. Bai- rino apskričio angliakasių 
šiaušia regykla buvo apie uniŪos prezidentas, taip pat j__ __ _ . t t • • , Voltirm l’nmnoniiapietus pas Herrino miesto 
kapines, kur ant kelio buvo 
atrasta šeši streiklaužiai, 
visi viena virve už kaklų su
rišti ir sušaudyti. Kiek jų 
iš viso žuvo, niekas nežino, 
nes kiti gal kitur guli už
mušti. Iki šiai dienai surink
ta jų ir suvešta į vieną tuš
čią namą 17 lavonų. Tarp jų 
buvę nemaža lietuvių ir len
kų. Baisi tai regykla.”

Laikraščiai praneša, kad 
iki 24 birželio surinkta jau 
27 lavonai, ir labai gali būt, 
kad užmuštų skaitlinė sieks 
30, o gal ir 40. Sužinoti ti
krą skaičių sunku dėlto, kad 
beveik visi streiklaužiai bu
vo iš kitur atgabenti, čia jų 
niekas nepažįsta ir kiek jų 
žuvo, niekas negali pasakyt. 
Vieni jų buvę nulinčiuoti,

jr angiiakaį§iam& nereikėja sudegę, _ kuomet kasy- 
eiti tų kasyklų pikietuoti, **°.s dirbtuve buvo uždegta,
kaip tai kitose valstijose da
rosi. Taigi pasinaudodama 
šituo darbininkų ramumu, 
Pietų Illinojaus Anglies Ko. 
sumanė pradėti darbą su 
streiklaužiais. Anglis šitoj 
apielinkėj randasi visai pa
viršium, reikia tik nukasti 
15-20 pėdų minkštos žemės 
ir randi sluogsnį kokių 6-7 
pėdų storio geros anglies. 
Taigi minėta kompanija 
parsigabeno iš Chicagos 
apie 100 streiklaužių, nuka
sė žemę ir pradėjo skaldyt 
anglį ir krauti ją į vagonus. 
Angliakasių unija pakėlė 
prieš tai protestą. Kompa
nija tada apginklavo streik
laužius, pastatė da ginkluo
tus sargus prie kasyklos ir 
paskelbė laikraščiuose, kad 
darbas jos kasyklose eis po 
kulkasvaidžių apsauga. Bet 
žmonių ūpas prieš tai vis 
kilo ir 21 birželio susirinko 
apie 500 unijos mainerių ir 
jie sutarė nueit prie kasy
klos ir pasakyt streiklau
žiams, kad mestų darbą. Te- 
čiaus kaip tik streikieriai 
prie kasyklos prisiartino, 
streiklaužiai pradėjo šau
dyt ir daug mainerių likos 
sužeista, o du užmušti ant 
vietos, vienas anglas, var
du Anderson, o kitas Ame
rikoj gimęs lietuvis, Juozas 
Petkevičius.

"Unijos maineriai pasi
traukė atgal.

"Šita žinia žaibo greitu
mu aplėkė Williamsono ir 
Franklino apskričius. Iš vi
sų apielinkiu pradėjo rink
tis maineriai, ir tą pačią 
dieną į pavakarį susirinko 
jau apie 5,000 vyrų aplink 
tą kasyklą, ir pradėjo ją 
atakuoti. Atakos ėjo per 
naktį. Kadangi kompanijos 
sargai buvo gerai apgin
kluoti (turėjo kulkasvai
džių), tai smarkiai gynėsi. 
Bet matydami, kad neatsi
laikys, 22 birželio rytą pa-

o da kiti pakrikę po laukus 
ir buvę iššaudytu Kiek jų 
pabėgo, nežinia.

Pasigailėjimo ir užuojau
tos užmuštiems ir sužeis
tiems streiklaužiams čia 
niekas neturi. Visi sako,kad 
jiems "taip ir reikėjo.” Vie
nas peršautas streiklaužys 
pradėjo prašyti vandens su
sirinkusių apie jį žmonių. 
Moteris su kūdikiu ant ran
kų priėjo prie jo ir paspy- 
rus jį koja tarė: "Tu grei
čiau į pragarą atsidursi, ne
gu vandens gausi." Susi
rinkusi minia pradėjo kva
toti. Vienas laikraščių re
porteris nubėgęs atnešė 
jam vandens, bet minia nu
varė ji šalin.

Birželio 25 d. buvo už
muštųjų laidotuvės. Niekas 
nepirko jiems gėlių, niekas 
jų neverkė; kompanija, ku
ri apgaulingu budu atgalje- 
no juos čionai dėl savo pel
no, iškasė kelis negilius 
griovius ant kalnelio ir už
pylė juos moliu: pakviesti 
keturi protestonų kunigai 
pagiedojo truputį, ir tuo 
viskas užsibaigė.

kaltina kompaniją. Savo pa
reiškime jis sako: "Kompa
nijos pirmininkas Lester su
laužė sutartį su angliakasių 
unija. Unija buvo davus 
jam leidimą dirbti savo ka
sykloj su unijos angliaka- 

Į siais ta išlyga, kad kasamo
ji anglis streiko metu nebū
tų iš kasyklos gabenama. 
Bet kuomet jisai prikasė 
apie 75,000 tonų anglies ant 
viršaus, jis tuojaus paleido 
unijos darbininkus, priga- 
beno ne unijinių ir apstatė 

į juos ginkluotais sargais. 
Tuomet jis pradėjo gabenti 
anglį. Nors vėliau Lester 
sakėsi savo sargus nugin
klavęs, bet jis jų nenugin
klavo. Tiesa, jis atėmė iš jų 
karabinus ir amuniciją, bet 
tai tik dėl svieto akių; tie 
karabinai buvo paslėpti žo
lėj‘prie "kasyklos, o a’munT 
cija — 
buvo 
ofise.”

apie 3,000 šovinių — 
paslėpta kasyklos

STREIKLAUŽIAI SAKO, 
KOMPANIJA JUOS 

APGAVO.
Herrin, III. — Associated 

Press korespondentas ap
lankė vietos ligoninę, kur 
guli apie pusė tuzino su
žeistų žmonių ir klausinėjo, 
kaip ten tas visas mušis su 
streikieriais įvyko. Beveik 
visi jie yra atgabenti iš ki
tur, ir beveik visi jie sako, 
kad kompanija juos apgavo. 
Streikierių jie nekaltina. 
"Kalti yra tie, kurie atga
beno mus čia meluodami, 
buk čia viskas esą ramu ir 
angliakasiai nesipriešin
sią," — tai visų sužeistų 
streiklaužių nuomonė.

Tūlas J. O’Rourke, kuris 
buvo atgabentas čionai iš 
Chicago prižiūrėti kasykloj 
darbo, papasakojo kores
pondentui šitokią istoriją:

"Mane atsiuntė čionai 
Bertrando Užiurėtojų Kom
panija iš Chicagos. Aš visai 
nežinojau, kur mane gabe
na. Ir angliakasių aš daug 
nekaltinu, kad jie mus už
puolė, nes mes nesužiniai 
buvom pavartoti jiems iš 
darbo išstumti. Kaip tik at
važiavom, mums tuojaus 
davė ginklų ir vienoj kasy
klos kertėj pastatė kulsvai- 
dį. Visą laiką apie mus sto
vėjo ginkluoti sargai, ir di
džiuma jų buvo šiurkštus 
vyrukai, atsiųsti Chicagos 
detektyvų agentūros. Da
bar aš sužinojau, kad an
gliakasiai siuntė mums per
spėjimą, kad mes išvažiuo
tume iš čia, nes kitaip bu
sim išvaryti, bet mes to per
spėjimo negavome; bosai 
turbut paslėpė. Kuomet va
kar mes pamatėm angliaka
sius artinanties, mes neži
nojom, ką daryti. Didžiuma

VISI KALTINA KASY
KLOS KOMPANIJĄ.
Pavieto prisaikintujų suo

las (jury), kurio pusė susi
dėjo iš unijos angliakasių, 
išklausinėję liudininkus dd 
Herrino šaudymosi, išnešė 
šitokį nuosprendį:

"Mes, prisaikintujų suo
las, išklausę liudininkų, at
randame, kad tie žmonės 
žuvo iš Pietų Illinojaus An
glies Kompanijos priežas
ties. Mes patariam padaryti 
tyrinėjimą, kad patraukus 
atsakomybėn nusikaltusius 
asmenis.”

Iš tų liudininkų, ką pri
saikintujų suolas klausinė
jo, aiškus žmogžudys pasi
rodė tikrai kompanijos su
perintendentas McDovvell, darbininkų norėjo pasiduot,

mūšį. •
"Per ištisą naktį ant mus 

lijo kulipkomis. Mes slėpė
mės kur tik galėjom. An
gliakasiai sulipo ant krūvų 
anglies aplink mus ir mes 
negalėjom jų matyt. Sargai 
vis šaudė, bet musų didžiu
ma buvo pasislėpus. Tuomet 
angliakasiai išsprogdino 
musų pumpuojamą stotį. 
Mes netekome vandens ir 
musų vagonas su maistu pa
teko i angliakasių rankas. 
Saulei tekant mes iškėlėme 
baltą vėliavą, j ir angliaka
siai apspito mįs iš visų pu
sių. Mes atidavėm jiems sa
vo ginklus.

"Kiek man 
laiko nei vieni 
buvo sužeista 
gliakasių pusi 
užmušti. An

oma, iki to 
iš mus ne- 

nors iš an- 
buvo keli 

______ ___ _ kasiai suri
šo mus po kelis į krūvą ir 
išvarinėjo į vir* 
rie bandė bė; 
vo nušautu

"Vienas an 
klausė, kas operavo kulka- 
svaidį. Kažin įkas parodė 
kaltininką, 
buvo nušau 
padėtas skers 
džio. Mane i 
penkiais kitais 
kelio liepė 
mės bėgti, o 
zvimbė šj _
is mus krito ir partraukė 
mus su savim. Mane pakirto 
kelios kulipkos. Man ‘gulint 
atėjo keli žmonės ir da šo
vė. Alano akįse pasidarė 
tamsu ir kas toliaus buvo, 
aš jau nežinau. Kada aš at
sipeikėjau, aš jau buvau ši
toj ligoninėj.”

vikis puses. Ku- 
gti, tuojaus bu- 

įl
pakasys pa-

UŽDARO LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIUS 
VILNIUJE.

Naktį į antrą birželio len
kai padarė kratą lietuvių 
leidžiamų laikraščių redak
cijose bei spaustuvėse Vil
niuje.

Išbarstė raides, paėmė 
antgalvių klišes. Visi lietu
viu laikraščiai, "Vilnietis", 
"Garsas", "Litwa” ir 
"Nasza Ziemia” uždaryti. 
Iš redaktorių, leidėjų ir 
spaustuvių vedėjų paimti 
raštiniai pasižadėjimai, kad 
lietuvių laikraščių nebe- 
leisią.

Lietuvos vyriausybė yra 
pasiuntusi delei to protestą 
Tautų Sąjungai. — (Elta.)

EUROPOJ DAUGIAU KA
REIVIŲ NEGU PRIEŠ 

KARŲ.
Šiomis dienomis laikraš

čiai paskelbė raportą apie 
Europos militarizmą. Tas 
raportas buvo vokiečių su
ruoštas ir pristatytas Ge
nujos konferencijon. Jis pa
rodo, kad dabartiniu laiku 
Europoj yra laikoma po 
ginklu 4,736,000 kareivių, 
kuomet paskutiniais metais 
prieš karę buvo 3,726,641, ir 
tai nežiūrint to fakto, kad 
Vokietijos armija, kuri 
prieš karę turėjo 760,000

ris tuojaus 
ir jo kūnas 
i kulkasvai- 
surišo su 
išvedę ant 
Mes leido- 
ui mus su- __ ___

1 Tris kanaidabag likoo ouma

150 MAINERIŲ IŠVAŽIA
VO Iš HERRINO.

Carbondale, III. — Perei
tą sąvaitę pro čia išvažiavo 
apie 150 angliakasių iš Her- 
rino apielinkės, kur įvyko 
šaudymasis su skebais.

Iš

Plėšikai užpuolė 
Lietuvą.

Klaipėdos pereitą su-

žinta iki 100,000 žmonių.
Vokiečių raportas paro

do, kad pergalėtojai, kurie 
sakėsi kariaują už milita- 
rizmo panaikinimą, laimėję 
karę žymiai savo militariz- 
mą padidino. Pavyzdžiui, 
mažiukė Belgija pakėlė sa
vo armiją nuo 54,641 iki 
113,400 kareiviu, o Graikija 
nuo 40,000 iki 300,000.

Štai kiek senosios Euro
pos valstybės dabar turi ka
reivių :

Rusija - 
Franci j a 
Anglija
Italija 
Belgija 
Graikija 
Vokietija
Be to da po karės Euro

poj atsirado daug naujų

- 1,600,000
— 880,000
- 277,000
- 264,000
- 113,400
- 300,000
- 100,000

batą atėjo šitokia telegra- valstybių, ir tos valstybės 
ma: "Ant Lietuvos rūbe-! pradėjo tverti savo armijas, 
žiaus prasidėjo tikra karė kurios da labiau padidina 
tarp kariumenės ir komu-Į Europos vargus. Tas naujas 
nistiškų razbaininkų, kurie armijas vokiečių raportas 
užpuola ir plėšia ūkininkus.! 
Policija negalėjo banditų iš 
girios išvaryti, tai buvo pa
šaukta karinė spėka. Po at
kaklaus mūšio pusė gaujos 
buvo suimta, bet kita pusė 
pabėgo Latvijon ir tenai 
plėšia žmones. Latvijos val
džia išsiuntė iš Liepojaus 
buri kariumenės.”

Kode! tie razbaininkai va
dinami "komunistiškais”, 
sunku suprasti. Gali būt, 
kad jie patįs mėgsta vadin
tis komunistais, taip kaip 
anais metais giltiniečiai 
mėgdavo vadintis revoliu
cionieriais. (
KIEK IŠVAŽIAVO I LIE- POLICIJA SAUGOJA 

TUVĄ PER GEGUŽĖS BOLŠEVIKUS HAAGOJ.
MĖNESĮ. Bolševikų atstovai turėjo

Eltos pranešimu, per ge- atvažiuoti Haagon jau šį 
gūžės mėnesi šių metų į panedėlį. 
Lietuvą išvažiavo:

Vyru 686,
Moterų 126, 
Berniukų 106, 
Mergaičių 124, 
Išviso 1,042.

apskaito taip:
Lenkijos------
Čeko-Slo vaki j os 
Finlianldijos
I ra t vijos-----
Estonijos — 
Lietuvos -----

300,000
250,000

28,000
25,000
25,000
25,000

ŽUVO LAIVAS SU 
ŽMONĖMIS.

Iš Halifaxo pranešama, 
kad pereitą sąvaitę ties Sa
balų Sala (Sable Island) su
dužo amerikiečių žvejų lai
vas "Puritan”. Aštuoni 
žmonės dasigavo ant salos, 
o 16 žuvo.

I

.Jiems padaryta 
atskiras inėjimas i Orange 
Hotelį ir tą inėjimą saugo
ja slapta ir uniformuota po
licija. Komunistų komisa
rai daugiau bijosi žmonių, 
negu buvę caro činovnikai.

Nušovė Vokietijos užsienio 
reikalų ministerį.

DARBININKAI APSKEL
BĖ GENERALJ STREIKĄ 

Socialistai reikalauja užda
ryti visas atžagareivių or
ganizacijas ir sušaukti nau

ją parliamentą.
Anksti 24 birželio rytą 

Berline likos nušautas Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Dr. Rathenau.

Šitas
prastai sujudino vokiečių 
respubliką, nes tai jau tre
čias politinis pasikėsinimas 
gana trumpam laikotarpy. 
Nelabai senai buvo nudėtas 
Erzbergeris, paskui buvo 
pasikėsinimas ant didžiu
mos socialistų vado Schei- 
demanno galvos, o dabar 
Dr. Rathenau krito iš 
žmogžudžio rankos.

Rathenau buvo užmuštas 
važiuojant į užsienio minis
terijos ofisą. Jo automobi
lių pasivijo kitas automobi
lius, kuriuo važiavo keturi 
vyrai ir viena moteris; visi 
jie turėjo veidus užsidengę 
maskomis, ir kaip tik priva
žiavo prie ministerio auto- 
mnhiliaus, tuojaus. pradėjo 
į jį šaudyt. Šaudė visi kartu 
ir vienas da metė rankinę 
granatą į ministerio vežimą. 
Ministeris buvo užmuštas 
ant vietos, o žmogžudžiai 
paleido savo automobilių vi
su greitumu ir pabėgo.

Tikslus šaudymas, ranki
nė granata ir kiti dalykai 
verčia manyti, kad žmogžu
džiai buvo junkeriai, buvu
sieji armijos karininkai ir 
dabar priklausantįs prie ko
kios nors slaptos politinės 
tautininkų organizacijos. 
Tokios nuomonės yra ir 
Berlino policija.

Kada žinia apie Rathe
nau užmušimą pasiekė 
Reichstagą (parliamentą), 
tenai kilo didžiausis triukš
mas. Socialistas Ed. Bem- 
štein atsistojęs sušuko į na
cionalistų (tautininkų) va
dą Heilferrichą šitokiais žo
džiais: "Heilferrich, tamsta 
esi to žmogaus užmušėjas!" 
Kiti atstovai pradėjo spies
tis apie Heilferrichą su 
kumščiomis ir jis tuojaus 
pabėgo. Tuomet tarp kai
riųjų ir dešiniųjų atstovų 
prasidėjo toks šturmas, kad 
Reichstago posėdį prisiėjo 
uždaryti.

Heilferrich yra vaidina
mas "žmogžudžiu" dėlto, 
kad jis yra tautininkų va
das ir diena prieš tai pasa
kė labai kurstančią prakal
bą prieš Dr. Rathenau. Vo
kietijos tautininkai yra 
priešingi dabartinei savo 
valdžiai, dėlto,, kad, jų ma
nymu, ji perdaug nusilei
džia aliahtąms, pildo nepa
baigtus ių reikalavimus ir 
tuo budu skriaudžią Vokie
tiją. Todėl jie (tautininkai) 
nori dabartinę valdžią nu
versti ir atgaivinti Vokieti
joj monarchiją.

Prieš šituos atžagareivių 
pienus daugiausia kovoja 
susipratę Vokietijos darbi
ninkai. Pereitą nedėldienį 
Berline buvo Įtaisyta de
monstracija, kurios tikslu

I buvo parodyt respublikai 
paramą. Toj demonstraci- 

I joj dalyvavo 200,000 darbi
ninkų. Negana to, Profesi
nių Unijų Federacijos susi
rinkimas Leipzige nutarė 
apskelbti generalį 24 valan
dų streiką, kaipo protestą 
prieš nacionalistų mašina- 
cijas.

Didžiumos socialistų ir 
nepriklausomųjų socialistų 
partijų įgaliotiniai podraug 
su daugelio unijų valdybo
mis nusiuntė kancleriui 
Wirthui reikalavimą, kadi 
dabartinis Reichstagas bu
tų paleistas ir kad tuojaus 
butų apskelbti nauji rinki
mai su šitokiu programų:

1. Vokietija yra demokra
tinė respublika;

2. Kariumenė ir policija 
turi būt pavesta ištikimai 
respublikos galei;

3. Visos atžagareivių or
ganizacijos turi būt užda
rytos.

Nepriklausomųjų socia
listų atstovas Crispien da 
pridūrė reikalavimą, kad 
visi buvusio kaizerio šei- 
uųmoa tortni hutų kenfia i 
kuoti ir sunaudoti karės 
mokesčių apmokėjimui.

LENINO LIGA PA
VOJINGA.

Lenino liga yra labai pa
vojinga ir jis vargiai galė
siąs daugiau Rusiją valdyt. 
Taip pasakė Belgijos socia
listų vadas Vandervelde, 
kuris buvo nuvažiavęs 
Maskvon ginti teisiamų so- 
eialrevoliucionierių, ir pe
reitą sąvaitę sugrįžo atgal. 
Vandervelde žada sušaukti 
Bruselyje didelį darbininkų 
mitingą ir papasakoti jiems 
apie tai, ką jis patyrė bol
ševikų valdomoj Maskvoj.

KUN. DELORMĖS BYLA 
PERTRAUKTA.

Kun. Delormės byla Mon- 
trealo mieste buvo per
traukta ir "dusių ganyto
jas" vėl tapo uždarytas už 
geležinių grotų. Byla turė
jo būt atidėta dėlto, kad tei
gėjas apsirgo. Kaip tik jis 
oasveiks, kun. Dclorme vėl 
jus atgabentas teisman.Tuo 
arpu sujieškota dvi mer
gos, kurios busiančios svar
uos liudininkės "tėvelio" 
byloje.

ŠAUKS LYGOS 
KONFERENCIJĄ.

Ženevos žiniomis, apie lie
pos vidurį bus sušaukta 
Tautų Lygos Tarybos kon- 
'erencija tikslu nustatyti 
Bulgarijos rubežius tarp 
Rumunijos ir Jugoslavijos.

AMERIKOS ARMIJA
TURĖS 137,000 VYRŲ.
Kongresas nutarė, kad 

Suvienytų Valstijų pastovi 
’rmija butų iš 137,000 vyrų 
— 125,000 kareivių ir 12,000 
oficierių. šitas nutarimas 
įneis galion nuo ateinančių 
įauių metų. Apie 2,000 ofi- 
fierių bus paleista ir jie tu
rės jieškot sau kitokio užsi
ėmimo.
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AMERIKIEČIŲ.
„Trimito” 21-mam nume

ry randam šitokią pastabą 
apie amerikiečius:

"-Kaip žinoma, amerikiečiai 
mvms nepaprastais budais mo
ka save pirštis, reklamuotis. 
Pas juos net kapinėse ant pa
minklų įnirusiems neapsieina
ma be reklamos. Ant tokių pa
minklų dažnai esti parašų, kad 
čia amžinai ilsis, sakysim, 
Mister Moris, kurio ant Mar
kei streeto yra geriausių vy
nų, koniakų ir kitokių gėrimų 
parduotuvė.

”0 ypač jie reklamuojąs lai
ke visokių rinkimų. Pavvz-

yra kiaurai komunistinė, 
kaip lygiai komunistinė ir 
jos terminologija: socialde
mokratus ji vadina „sociai- 
patriotais”, „smalaviriais” 
ir tt. Ir tuo pačiu laiku ji ra
šo, kad darbininkams reika
linga vienybė, reikalingas 
bendras frontas, nes kitaip 
jie prieš buožijos puolimą 
neatsilaikys.

Technikos žvilgsniu „Ža
rija” išrodo daug geriau, 
negu kiti Lietuvos laikraš
čiai: ir formatas nemažas, 
ir popiera gera, ir spauda 
gana graži. Turbut Maskva 
duoda pinigų, nes patįs Lie
tuvos komunistai vargiai

džiui dabar viename Amerikos įstengtu toki laikraštį iš- 
laikrašty randame toki skelbi-Į -ClStl. 
mą: ’Kodel aš noriu būti jūsų 
kongresmanu? Todėl, kad sto
ju: 1. Už vyną ir alų, 2. Karei
vių bonus, 3. Už ypatišką lais
vę, 4. Už darbininkų reikalus;
nominacija utarninkę, gegužė, Į įfonalal Tv.‘Hetuviu“i'r je
16 d., 1922. Balsuokit uz Har-'- - - - - “
ris S. Hamlin.’ Be to, čia pat 
pridėtas to mistero Harris at
vaizdas.

”Bent atvirai! Pažiūri į to 
mistero storą bumą ir pama
nai: koks jis galvočius; moka 
sulaikyt nesutaikomus daly
kus — už vyną, alų ir darbi
ninkų reikalus iškarto!...” 
Žmogus, kuris rašė šitą j 

pastabą, matyt, nepažįsta j 
nei Amerikos, nei amerikie-j 
čių. Jei jis nors kiek apie 
Ameriką žinotų, tai jis ne
parašytų tokios nesąmonės, 
kad Amerikoje ant kapinių 
garsinamas alus ir konja
kas. Kapinės Amerikoje 
daugiau gerbiamos ir ge
riau užlaikomos, negu Lie
tuvoj.

Toliau „Trimito” rašyto
jui nesuprantama, kaip ga
lima kalbėti apie vyną ir 
darbininkų reikalus. Jam 
rodosi, kad vyną tiktai po
nai gali gerti; darbinin
kams jisai neprieinamas, 
todėl ir nesutaikomas su jo 
reikalais. Taip mat yra Lie
tuvoje. Bet Amerika, mat, 
tai ne Lietuva. Vynas Ame
rikoje yra pigus ir papras
tas darbininkams gėrimas; 
todėl dabar, kuomet blaivy-Į 
bes Įstatymu jis likos panai
kintas. didžiuipa darbinin
kų reikalauja jo sugrąžini
mo, ir dėlto atsiranda poli
tikierių, kurie pasižada šitą 
reikalavimą remti. Ar vy
nas geras daiktas, ar ne. 
tai, žinoma, visai kitas klau
simas; bet didžiuma darbi
ninkų jo nori, ir viskas, i 
Amerikos Darbo Federaci-j 
ja, kuriai priklauso keli mi- 
lionai darbininkų, paskelbė] 
andai savo pareiškimą, ‘kad 
ateinančiais prezidento ir 
kongreso rinkimais ji rem
sianti tiktai tuos kandida
tus. kurie stos už alų ir 
vyną.

Taigi alus ir vynas Ame
rikoje netik sutaikomas su 
darbininkų 
yra, galima sakyt, 
svarbiausių jų reikalavimų. 

Kad amerikiečiai mėgsta 
reklamuotis (tik ne ant ka
pinių!), tai yra tiesa. Bet 
užtai jie yra praktiški žmo
nės ir pralenkė kitas tautas. 
Lietuva šiandien butų lai
minga, jei jos žmonės turė
tų nors dešimta dalį to pa
tyrimo ir išsilavinimo, ką 
turi amerikiečiai. Ir patsi 
„Trimito” rašytojas turėtų 
daug ko iš amerikiečių pa
simokinti.

„BROLIAI KRISTINE’’ 
PANČIOJA LIETUVĄ.

Dargvainis rašo „Sanda
roj”, kaip Romos Interna- 

‘ ‘ in
kų kunigai, kurie vadina 
save „broliais Kristuje’’, 
pančioja Lietuvą. Jis sako: 

"Lietuva turi savo Seimą. Ji 
turi savo valdžią. Ją pripažino 
daug valstybių. Ji yra priimta 
Į Tautų Lygą, kaipo vienas ne
priklausomųjų Valstybių šei
mynos narys. BET LIETUVA 
DAR NĖRA LAISVA toje 
džio prasmėje, kaip mes tą 
prantame.

"Lietuva yra pančiojama

žo-
su-

vi- 
sokiais budais, kad jos padėtis, 
ačiū Įvairioms intrigoms, butą 
drumsta, kad Lietuvos laisvės 
priešams butų lengviau pasi
vergti ją ir joje viešpatauti. 
Toki drumstą vandeni Lietu
vos Juroje stengiasi sudaryti 
ir palaikyti klerikalai. Jiems 
gelbsti Romos papa. Tuo tikslu 
dirba klerikalų dolariai. Tuo 
tikslu šrnugelninkai knibžda 
Lietuvoje. Lenkai, su keletu 
Lietuvos išgamų Vilniuje 
(Pilsudskis, Meištavičius it 
kt.) rengė ap vaikščiojimą Vil
niaus prijungimo prie Lenki
jos. Ir tame apvaikščiojime da
lyvauja Romos papos kardino
las. Ar tai nėra pajuoka Lie
tuvos jausmų ? Ar tai nėra pa
drąsinimas lenkams plėšti Lie
tuvą ir toliau ? Pats Romos pa
pa. būdamas nuncijum Varša- 
voje. važiavo per Lietuvą į Ry
gą ir svečiavosi Kaune pas pa
čius "zajadliansius" peoviakus, 
lenkus ir lenkininkus. Ir dabar 
klerikalu spauda drįsta papa 
vadinti LIETUVOS PRIETE- 
LIUM!” I
Toliaus Dargvainis rašo:
"Lenkų katalikų (Įsidėmėki 

— KATALIKŲ) kunigai varoj 
kobiauriausi šnipų darbą oku-| 
puotoje Lietuvos teritorijoje. Į 
Lenkų katalikų kunigai atliekai

reikalais, bet 
vienas

KOMUNISTŲ „ŽARIJA”.
Kaune pradėjo eiti nau

jas laikraštis, kuris vadina
si „Žarija”. Mums prisiųstą 
antras jo numeris. Nors re
daktorium ir leidėju pasira
šo vienas asmuo, L. Ado- 
mauskas, vienok laikraščio 
turinys verčia manyti, kad 
iis yra komunistų partijos 
orgaJ^s.^’2arijos” dvasia

įsimetė atbulą apikaklę. Į čia už bonus arba "Vilniaus 
Dabar tuo keliu eina ir atvadavimui?”

• kun. Kemėšis. „Amerikos' 
Į Lietuvis” sako, kad Kemė
šis jau pasitraukęs iš kuni
gystės. Girdi:

"Kunigas F. Kemėšis, savo 
laiku buvęs veikliu organizato
rium tarp tikinčiųjų lietuvių 
Amerikoje, apie metai atgal, 
palikęs savo parapiją Detroite, 
nuėjo i Lietuvos finansų misi
ją dirbt už :ilgą kaipo raštinin
kas. Dabar kaip laikraščiuose 
skelbiama, jis iš ten pasitrau
kęs nuėjo Lietuvos atstovybėn 
dirbt. Aišku, kad kun. Kemė
šis iš kunigystės jau pasitrau
kė kaip ir daugelis kitų lietu
vių kunigų.”
Nestinga tokių kunigų ir 

Lietuvoje. Vienas tokių yra 
šmugelninkas Purickis, o 
antras Krupavičius; pasta
rasis net barzdą turi užsi
auginęs. Kun. Tumas irgi 
nedaug tekunigauja. Rodos, 
kad ir iš Vailokaičio netiek 
yra kunigas, kiek bankie- 
rius ir šmugelninkas.
KĄ VERIA ATSTOVYBĖS

PONAI?
Kuomet Lietuvos Atsto

vybė Washingtone andai 
pakėlė mokestį už pasportus 
ir vizas, „Keleivis” tuojaus 
pasakė, jog Atstovybėj yra 
perdaug dykaduonių, kurie 
nieko nedirbdami nori po
niškai gyventi.

Šituo klausimu dabar at
siliepė ir "Tėvynė”. 24-tam 
savo numery ji sako:

Kad šitam žmonių išnau
dojimui padarius galą, iš 
Atstovybės tuojaus turėtų 
būt paleista bent pusė kleri
kalų, o likusiems sumažin
tos algos. Pavyzdžiui, ponui 
čarneckiui pilnai gali už
tekti $50 į sąvaitę, arba 
$200 į mėnesį. Tai butų da 
gera alga.

Mastauskas, šlikas ir čes- 
nulis turėtų būt tuojaus at
leisti. Juk, kai „Tėvynė” 
pastebi, jie nieko daugiau 
neveikia, tik palydi p. čar- 
neckį į judamųjų paveikslų 
teatrą ir paaiškina jam pa
rašus ant paveikslų. Jei jau 
ponas Čarneckis negali vie
nas Į kinemotografą nueiti, 
tai jis galėtų pasiimti su sa
vim merginą, o ne tris vy
ru? vestis. Tuomet ir jam 
maloniau butų sėdėti, ir 
Amerikos lietuviams nerei
kėtų tiek daug aukų dėti 
"tėvynės gelbėjimui”.

toju pagelbos Rusijoje nėra 
teikiama nė vienam, kuris nė
ra valdžios viršūnėse.

”To negana. Bolševiku val
džia areštuoja ir po keletą me
tu laiko kalėjimuose sociaiis-' 
tus, kurių vienintelis nusidėji-Į 
mas yra tame, kad jie kriti-1 
kuoja valdžios darbus. O Rusi
jos kalėjimai yra tikri limpa
mų ligų — šiltinės, choleros ir 
kt. — lizdai. Kai kurie tų so
cialistų yra ilgiaus ir daugiausl 
darbavęsi darbininkų judėjl-l 
me, nei Leninas arba kuris ki
tas bolševikų vadų. Vienok kai | 
jie apserga, tai nė gydytojoj 
prisišaukti negali. j

' Komisarams — brangus už
sienio specialistai ir sanatori- j. 
jcs, o socialistams — purvini j 
kalėjimo urvai arba ištrėmi-1 
mas Į Turkestaną. Tokia šian-| 
die yra Rusijoje lygybė’.”

Apie on. fui
i Tūlas laikas atgal „Kelei
vyje” buvo jau p. Plieno ra
šyta apie kun. Purickio san
tykius su tūla Klimaševs- 
kiene. Dabar p. Pilėnas pri
siuntė mums daugiau me
džiagos apie šitą klerikalų 
lyderį ir jo meilužes, štai 
ištrauka iš vieno valdinin
ko laiško, kurio originalą p. 
Pilėnas sakosi turis pas 
save:

■as mane, ko 
iau jam, kad 
imas asmuo 
įsais ir

"Ką veikia Ivlastauskai, šli- „augštų 
kai ir kt. ’Dar-ko’ garbinami " * * "
žmonės iš klerikalinio • abazo, 
kurie gauna algos po 400 dol. 
i mėnesi? Juk tai jų pareiga 
propagandos darbą vesti, ta- 

i ciau jų to darbo nesimato nei| 
Į lietuvių, nei anglų kalboje. Ką 
i jie veikia atstovybėje? Nejau

gi galima tokios algos mokėti 
net dviem žmonėm vien užtai, 
kad jie pasimainydami vaka
rais palydi gero, atstovą Į ’mu- 
ving pikčius’ ir paaiškina jam 
parašus ?”
Išrodo, kad musų Atsto

vybė yra tiktai tam, kad kle
rikalų tūzai galėtų riebias 
algas imti.

KUR EINA PINIGAI Už 
LIETUV OS BONUS? 
Clevelando „Dirva” yra 

tos nuomonės, kad sumokė
ti Amerikos lietuvių pinigai 
už Lietuvos bonus nepa
sieks Lietuvos, bet išeis At
stovybės algoms Washing- 
tone. Algas Atstovybės po
nai imą nepaprastai dide
les, pavyzdžiui:

Čarnėckiui $600.00 i mė
nesi ;

Mastauskui $400.00; 
Česnuiiui $400.00;
Šlikui $375.00; i
Kun. Kemešiui $300.00.

_ __ . ........... Toliaus eina alga p. Vini-
provokatoriu darbus Lietuvos I mergoms, namų sargui

1 Todėl „Dirva” ir sako: 
i 'galima suprasti, kaip greit 
išnyks musų už bonus su-

I Gali būt, kad jie jau ir iš
nyko, nes nuo birželio mė
nesio Atstovybė uždėjo jau 
$5.00 ekstra mokesties ant 
pasportų važiuojantiems 
Lietuvon žmonėms. Nega
na to, dabar sumanyta da 
„Aukso ir Sidabro Fondas”. 
Pakol pinigai plaukė už bo
nus, šitokių „triksų” nerei- 

Ikėjo. |
Amerikos lietuviai darbi

ninkai turi prieš tai protes
tuoti., Tai yra nežmoniškas 
išnaudojimas! Kuomet pini
gų pas darbininkus nebeli
ko, iš jų norima išvilioti žie
dai ir laikrodėliai.
Atstovybės klerikalai skel

bia, kad jų renkami pinigai 
ir auksiniai daiktai eina

I’ 
žemėse. Lenkų katalikų kuni-Pj 
gai gelbsti lenkų demokra- 
tams ponams plėšti Lietuvos. . . . . - .

i kūną, lenkų katalikų kunigai j 
su vyskupais ir kardinolu da
lyvauja iškilmėse, kur gieda 
TE DEUM LAUDAMUS dėlto, 
kad per prigavystes ir plėšimą 
prijungiama svetimos žemės-ir 
svetimi žmonės paverčiami 
baudžiauninkais! Ar tai tokiu 
keliu nuėjo* Kristaus mokslas? 
Ar tai toks kelias pridera Kris
taus Įpėdiniui papai ir jo tar
nams kunigams ?”
Lietuvos kunigai to nepa

sako savo žmonėms. Nepa
sako dėlto, kad jie skaito 
lenkų kunigus savo „bro
liais Kristuje” ir priguli 
prie vieno „Romos Interna
cionalo”.

NEGALI PASIEKTI 
„AUGŠTŲ” VAGIŲ.
Šiomis dienomis Lietuvos 

Steigiamam Seime buvo iš
kelta bylą, kurioje parodo
ma, kad buvęs ministerių 
pirmininkas Voldemaras 
sustaugė kelis milionus auk
sinų valstybės pinigų. Buvo 
pastatytas valdžiai paklau
simas, ką ji mano su Volde- 
maru daryti. Anot „Lietu
vos Žinių”, valstybės kon.- 

I trolius Zubric-kis pareiškęs, 
j” žmoniti nega

ilima pasiekti. Girdi:
"Visiems yra žinoma, kad 

juo asmuo stovi aukščiau, juo 
yra sunkiau jis pasiekti. Taip 

I yra ir su tuo Voldeiftaru. Jis 
| buvo Ministeris Pirmininkas, 

paskui buvo visą laiką politi
kos vedėjas. Visgi yra žmogus 
kuris užima žymią vietą.”

Bet Lietuva vadinasi „de
mokratinė respublika”, o 
demokratinėj-valstybėj ne
gali būt jokių „aukštybių”, 
tenai" visi turi būt lygus — 
ir ministerių pirmininkas, 
ir kaimo šėrikas.

Iš kitos pusės, tai kalbėti 
į apie ”augštai stovinčius” 
žmones ir nenuosaku, nes 
tikrumoj tokio dalyko, kaip 
‘augštai stovintis asmuo”, 
visai nėra. Visi mes brai- 
džiojam po tą patį purvyną, 
ir poną ministeri galima 
taip jau lengva „pasiekti”, 
kaip ir paprastą- kišenvagį, 
tik reikia norėti.

Tos pačios "„Lietuvos Ži
nios’’ "praneša, kad Volde- 

buvo nuteistas užsi- ; 
4,000 auksinų pa- '

, Slaptai.
Rugsėjo 22 ti., 1920

Kriminelis valdininkas 12-A pra- 
.'.eša, buk 'moteris Vaclovo Kiima- 
ieyskio, lenkų agento, užmezgusi la
sai artimus ryšius su Užsienio Rei- 
ahi Ministerių Purickiu. Mr.išoga- 

'os Milicijos Viršininkas tai patvir- 
ina ir suko, jam asmeniškai yra ži- 

>oma, kad nuo tūlo laiko ministerio 
-ar.tikiai su Klimaševskiene ant tiek 
■asidarė intimiški, kad kita ponia, 
KLiniaševskienės drauge, su kuria 
niaisteris Purickis pirma mylėjosi, 
♦radėjo jam nebetikėti ir grasinti 
sra, kaipo kunigui, kad apie viską 
jranešianti vyskupui, jeigu ministe- 
Is nesiliaus su Klimaševskiene be- 
i meilinęs.

Kaip jau buvo rašyta, 
Klimaševskienės vyras yra 
lenkų valdžios šnipas. Jisai 
gyveno tuomet Kaune, kaip 
jo pati mylavosi su kunigu 
Purickiu ir išgaudavo iš Pu
rickio visas Lietuvos valstv-

maras 
mokėti 
baudos už iškėlimą aikštėn 
kunigo
Bet pats kunigas Purickis 
dei to šmugelio nebuvo nu
baustas.

Vadinasi, apvok valstybę, 
tai busi liuosas; bet nusidėk 
klerikalams, tai busi nu
baustas, kad ir kažin kaip 
„augštai” stovėsi. Tai yra 
krikščioniška „demokra- 
tybė”.

Purickio šmugelio.

VIENIEMS UŽSIENIO 
SANATORIJOS, KITIEMS 

KALĖJIMAS.
„Naujienos” parodo, ko

kia baisi Rusijoj nelygybė. 
Pavyzdžiui,—

"Sovietų respublikos galva, 
Leninas, sunkiai serga. Jį gy
dyti tapo pakviestas specialis
tas iš Berlino. Kai tas specia
listas neįstengė pataisyti jo 
sveikatą, tai-bevo pakviestas 
dar antras specialistas. Dabar 
tie vokiečiai specialistai ir ru
sai daktarai, kurie ji gydo, pa
liepė Leninui, kaip praneša te
legrama, važiuoti Į Dresdeno 
sanatoriją.

”Iš visa to matyt, kad bol
ševikų vado sveikata rūpinasi 
kuolabiausia. Tame nėra nieko 
bloga, žmogaus gyvybę reikia 
gelbėti visomis galimomis prie
monėmis. Bet bolševikai giria
si, kad jie Įvykinę savo respu
blikoje tokią tvarką, kad visi 
žmonės esą lygus. Tuo gi tar-

aš jieškau. Aš atsa- 
vagpnr važiavo nužiu- 
viršvidutinio ūgio, su 

su čemodanu. Karininkas 
uojaus atsakė, kad stovint trauki
mui Kauno stotyje, prieš padavimą 
ignalo važiuoti, jis pastebėjo, kad 
junasus asmuo, atsidaręs vagono 
airis išlipo per buferius j anapus 
zagono, ir nuėjo link kariškos ram- 
’os. Atvykęs į Kaišedoris pranešiau 
>er telefoną vyr. valdininkui Nr. 1,2, 
ad po patikrinimo dokumentų tokių 
smenų nebeesama. Tuomet mane 
uareštavo ir pristatę j Kaišedurį už- 
-iau.se per telefoną Karo Mokyklos 
yr. vaidininko Nr. 12, ar paliuosuoti 

valdininką Nr. 25 delei tokio ątsjti- 
•mio. Aš buvau paliuosuotas.

Viši.šitie dokumentai pa
rodo, kad Klimaševskį IJe- 
tuvos valdžia skaitė pavo
jingu savo valstybei žmogu
mi. O betgi nežiūrint to kun. 
Purickis, kaip rodo doku
mentai, mylavosi su jo pačia 
ir laikė jai atdarą savo 
širdį.

"Keleivio” skaitytojai at
simena, kad pernai apie Ka
lėdas nežinia kas paleido į 
kun. Purickio miegamąjį 
kambarį šuvj. Krikščionių 
demokratų agentai buvo 
pradėję kelti triukšmą, buk 
pasikėsinimą ant Purickio 
galvos surengę prof. Valde
maras ir A. Smetona iš pa
vydo, kad jie negalėjo i vai-' 
džią patįs įsiskverbti. Bet 
p. Pilėnas mano, kad šitą 
šaudymą iššaukė kun. Pu
rickio neaiškus bičiuliavi- 
masis su lenkais ir jų pačio
mis. Kad pasikėsinimas ant 
Galvanausko galvos buvo 
padarytas dėl jo pataikavi
mo lenkams, tai daug abe
jonės nesą. Kaip žinia, Gal
vanauskas su kun. Purickiu 
griežtai stojo už priėmimą 
Hymanso projekto. Nors 
tas projektas, kurį neva 
pats Hymansas parašė, bu-‘ 
vo frančuzų sugalvotas, bet 
už jo stovėjo taip pat ir mu
sų ”diplomatai”, sako p. Pi
lėnas. Francuzai viską (Tarę 
su Lietuvos Atstovybės Pa
ryžiuje žinia, tai j-ra su ži
nia kun. Dobužio rr V. de • 
Miloszo. Musų informuoto- 
jas rašo: „Apie viską regu
liariai V. de Milosz praneš
davo Galvanauskui, Puric- 
kiui,Naruševičiui ir kitiems. 
Lietuvą valdo apie 20 žmo
nių, kurie visai neketina jos 
iš savo nagų paleisti, pakol 
nesusiartins su lenkais, žy
miausi susiliejimo su len
kais šalininkai yra Lietuvos 
.atstovas Paryžiuje V. de 
Milosz, jo padėjėjas kun. 
Dobužis, Lietuvos kunigų 
lyderis ir bankieris kun. 
Vailokaitis, kun. Purickis, 
Galvanauskas, Naruševi
čius, Stulginskas, Balutis ir 
kiti, kuriems rupi Lietuvą 
valdyti ir išnaudoti.”

Kad šitie kaltinimai yra 
neprasimanyti, bet turi pa
mato tikram gyvenime, tai 
galima matjli ir iŠ tilpusio 
iš Paryžiaus laiško pereiti) 
metų „Drauge” (N. 43, va
sario 21, 1921). Tame kleri
kalų organo numery, po 
antgalviu „Iš Paryžiaus”, 
tarp kitako sakoma:

Asmenjs vedantieji Prancūzijos po
litika dažnai lankosi baronienės De 
■a Case salionuose. Ta moteriškė ste
bėtinai daug žinių turi apie Lietuvę 
ir nesibijo lietuviams j akis pareikš
ti, kad dabartinę Lietuvos valdžią 
■ kaitanti ne tautos atstove.

Toliaus tas laiškas ir apie 
Klįmaševskienę užsimena. 
Girdi :

Prieš karą Kaune p. Klimaševskie- 
nė turėjo gražu sandėlį. Dabar Pa
ryžiuje, turbut su tos ponios žinia, 
o gal jos pačios žodžiais skleidžiama 
pažeminančių paskalų prieš kai ku
liuos Lietuvos ministerius.

Čia turbut turima ome
nyje kun. Purickis, buvęs 
tuomet Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris, tik aiš
kiai tas nepasakyta.

Taigi žinios iš kelių vietų, 
nieko bendra tarp savęs ne
turinčių, žinios dagi iš kle- 
rikališkų šaltinių aiškiai 
rodo, kad didis Lietuvos 
šmugelninkas ir klerikalų

KRIKŠČIONIŠKAS 
„NEATSARGUMAS”
Lietuvos klerikalų „Lais

vė” paduoda šitokį atsitiki
mą iš Virbalio:

"Gegužės 6 d. Vilkaviškio 
milicija atvyko i Mažučių kai
mą (netoli Virbalio) j ieškoda
ma kokio tai pabėgusio iš kalė
jimo prasikaltėlio. Bevaikšti- 
nėdami po laukus patėmijol^7p^faptis 
žmogų besedinti ant ežės; pa- Lietuvos valdžios buvo sle- 
leido Į ji kelis šuvius ir pagul- Piama, lenkai viską žinojo 
dė ant vietos. Pastarasis buvo per kun. Puricki ir Klima
to paties kaimo ūkininkas - ševskienę. Sakoma, kad apie 
šakočius, mažažemis. Jis buvo I šitą skandalą buvę rapor- 
išėjęs javų sėti. Per karą jojtuota Steigiamojo Seimo 
ūkis buvo sunaikintas ir da-Į pirmininkui Stulginskiui, 
bar jis paliko skaitlingą savo kjet atvažiavę dabar Ameri- 
šeimyr.ą vargingam padėjime." h-on Seimo atstovai Natke- 
šitą baisią valdžios bernų vičius ir Žygelis sako, kad 

žmogžudyste krikščioniško- Stulginskis niekados šitų 
ji "Laisvė”' vadina tiktai faktų Seimui nepranešė — 
„milicijos neatsargumu!” turbut nenorėjo savo parti- 

. jos žmogų diskfedituoti,nes 
kaip kun. Purickis, taip ir 
Stulginskis yra krikščionių 
demokratų šulai.

■ Kad Klimaševskis buvo
■ šnipas ir kad Lietuvos žval

gyba jį gaudė, tai mes turi
me tikrų dokumentų. Štai 
prieš mus guli šitoks origi-

Inalis raštas:
I IDAUS REIKALŲ MINISTERIJA 

I’iliečin Apsaugos Departamentas 
1920 m. Rūgs. mčn. 24 d.

SLAPTAI
I Pil. Apsaug. D-to 
Į ♦. V ice-Direktorių i.

Prie rašto iš 23-VIII s. No. 9 ma- 
Į -am buvo pridėtas pranešimas Mai- 
I cogaios Viršininko Milicijos iš 12- 
Į VIII No. 7, ir pranešimas vaidinin- 
| ko t'ereškos ir vald. No. 25 kas link 
I Klimaševskio. Pridedamas prie šio 
f oranešimus valdininką skyriaus apie 
I ciršminetą Klimaševskį, turiu garbe 
I įrašyti man duoti parėdymą kaslink 
I nano tolimesnių žygių. Nežiūrint 
I ;iit priimtų žygiu, man iki šiam lai- 
I ui nepasiseka sužinoti per priežiu- 
I -ą ar išvažiavo Klimaševskis, bet 
| saiyg teiriavimosi Adresam Biure, 
| isai gyvena Laisvės Alėja No 29. 
Į žymės jo: viršvidutinio ūgio, apie 50 
| metu amžiaus, satinas, žilas, nedide- 
I ė barzda ir ūsai. E. Zisla,

Vyr. Valdininkas. ( 
O štai ir kitas dokumen- 

ta§, raportas vieno valdi- ; 
ninko, kaip jis gaudė Kli

bu aševski:
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu Tamstai, kad aš 
?3-IX š.m.., 8 vai. ryto, sulyg valdi- 
.::nko N. 13 įsakymo, nuvykau į Kau- 
o stotį sužinoti apie pil. Vaclavą 

.dimaševskį, ar jis yra išvykęs į Vil
iu. Nuvykęs ant stoties aš apie 10 

■>in. laukiau valdininko Nr. 29, kn
is jį pažįsta ir buvęs pas jį krautu- 
ėj. Kada atvyko valdininkas Nr. 29, 

■ š tuojaus su juo nuvykau prie va
gono, kur sėdėjo Klimaševskis. Ap
turėjęs, valdininkas Nr. 29 pranešė 
nan. kad Vaclavas Klimaševskis ir 
,'o sūnūs yra vagone. Tuojaus aš 
kreipiausi'pas stoties komendantą, 
kad jis tuojaus duotų man kareiviu 
patikrinimui jų dokumentų. Kauno 
■toties komendantas atsakė man, kad 
’aryti kratą ir peržiūrinėti jų do
kumentus yra jam nepatogu, nes jie 
. ėdį tarp daugumos žmonių. Gavęs 
roki atsakymą, aš nuvykau prie tele- 
'ono ant stoties ir pranešiau apie tai 
vyresniajam valdininkui Nr. 12, ir 
kaukiau to valdininko ateinant. Pra
nus apie 10 min., atvyko vyr. vaidi- 
linkas Nr. 12 su valdininku Nr. 13, 
.r paklausęs pas valdininką Nr. 29, 
.ir jisai yra vagone, valdininkas Nr. 
:9 atsakė, kad jis su savo sunum 
..ėoi vagone. Tuomet vyr. valdininkai 
Nr. 12 nuvyko pas stoties komendan- .ą ir padarė atatinkamą parėdymą 
apie Klimaševskį. Sugrjžęs val- 
lininkas Nr. 12 pareiškė man, kad 
yra duotas parėdymas sulaikyt Kli- 
naševskį. Vyr. valdininkas Nr. 12 
pasišaukė mane į vidurį stoties duoti 
nan instrukcijų. Tuo laiku valdinin
kas Nr. 29, stovėdamas ant piatfor- 
nčs, pastebėjo, kad koks tai nepa
žįstamas asmuo (darbininkas) įpri- 
čjęs prie vagono durų, . kur sėdėjo 
Klimaševskis, ir ilgą laiką su juo 
Kalbėjo nežinia apie ką. Važiuojant 
buvo sulaikytas traukinys ir apsup
tas mokyklos kareiviais iš visų pu
sių, ir patikrinti dokumentai visų 
važiuojančių keleivių. Po patikrinimo 
dokumentų pasirodė, kad vagone V. 
Klimaševskio nebeesama. Po patikri
nimo dokumentų priėjo prie manęs , 
iš važiuojančio ešalono tam pačiam ' 
traukinyje karininkas ir užklausė J

I

ŽARIJOS.
Ar žinote, ką Jukelis vei

kia Chicagoj? Ogi numirė
liams lovas dirba. Mat, nu
jaučia žmogus, kad jo pože
minė partija tuoj užvers ko
jas, tai grabai bus reika
lingi.

—
Kiek laiko atgal Lietu

vos Atstovybės sekretorius 
p. Vinikas sakė: „Kuris ne
pirks Lietuvos bonų, tas ne
bus Įleistas i Lietuvą.” Mat, 
norėjo pasirodyti labai karš
tu patriotu. Ra, dabar kle
rikalai už tą jo patriotizmą 
puikiai atsimoka.

Kaip j’ums atrodytų, jeigu 
žilagalvis žmogus atsigultų 
i tą patį lopšį, kuriame kū
dikiu būdamas gulėjo? Taip 
padarė „dėdė” Sirvydas. 
Mažas būdamas jis kuni
gams rankas bučiavo. Kaip 
užaugo — socialistu ir lais
vamaniu buvo. Dabar, pra
dėjo senti ir jau vėl rengia-i 
si kunigams rankas bu
čiuoti.

PAMETA KUNIGYSTĘ.
Į Beveik visi darbštesni ku-1 valstybei. Bet iš kokių tuo- 
nigai pameta savo „stoną”, met šaltinių imami pinigai 
Vienas tokių buvo kun. Atstovybės ‘ klerikalų al- 
Dembskis, kuris netik išsi- Įgoms?\juk iš Lietuvos val- 
žadėjo kunigystės, bet kar-lūžios jie negauna nei cento, 
tu su d-m šljupu skelbė O algos juk kas mėnesj iš- 
grieščiausią kovą kunigijai, mokamos. Iš kur gi tuomet

Antras gerai amerikie- ponas Čarneckis ima tuos] 
čiams žinomas buvo kun. J. pinigus kas mėnesį, jei nei 
Žilinskas (Žilius), kuris nu-'iš tų pinigų, kurie renkami pu šitokios «upestingos gydy-’įduosi.

Daugelis žmonių labai ste
bisi, kodėl Amerikos kapi
talistinė valdžia taip leng
vai paliuosavo žmogžudį Se- 
mianovą. Aš nematau tame 
nieko stebėtino. Juk Semio
no vas yra kapitalistų šune
lis ir darė taip, kaip kapita
listai jam liepė. Kur jus 
matėt, kad gaspadorius, už- 
siundęs savo šunį ant avių 
pulko, kad jas išvaikytų, pa
skui už tai jį baustų?

_____ *
Ar jus žinot, kad buvęs 

„Dilgėlių” ogrodnikas Bal
trušaitis dabar rėdo „Darbi
ninkų Tiesą”? Nors ta „Tie
sa” yra kreiva kai kačerga, 
vienok požeminiai komunis
tai šaukia, kad ji yra tiesi,

Vienas lietuvis gydytojas 
sako, kad jam labai patinka 
jas tokius ligonius lankytis, 
kurie maž-daug nusimano 
apie sveikatą. O man rodo
si kaip tik priešingai. Jeigu 
:okiam žmogui kornus 
skauda, tai pilių jam ne- 

A. Garbukas.

)

u vadas kun. Purickis, būda-
mas Lietuvos užsienio rei
kalų ministerium, turėjo 
skandališkų santikių su 
lenkų moterimis.
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Kas Bieke neveikia 
Ta niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Iš Nepaprasto 54-58 Amal
gameitų Skyrių Susi

rinkimo.
Birželio 9 d., New Plaza 

svetainėje buvo viršminėtų 
skyrių nepaprastas susirin
kimas. Svarbiausias šio su
sirinkimo tikslas — tai vėl 
delegato Kalpoko reikalo 
svarstymas. Mat, apie pora 
savaičių atgal Bendroji Ta
ryba Kalpoką suspendavo 
už jo propagandą prieš 
Amalgameitų uniją. Bet 
įvykęs pirmesnis lokalų 54 
ir 58 susirinkimas Kalpoką 
išteisino ir paliko toliau de- 
legatauti. Gi Bendroji Ta
ryba nuo suspendavimo lai
ko nemokėjo Kalpokui al
gos ir su juom visai nesi
skaitė. Kalpokas pasijuto 
gana prastai ir toliau jau 
darbą tęsti negalėjo, tad su
šaukė vėl nepaprastą susi
rinkimą tikslu galutinai ap
tarti ši klausimą.

Šiame sifjirinkime Kalpo
kas jau nevadino Amalga
meitų uniją supuvusia, bet' 
sakė, kad ji jau yra "salid” 
ir "nesupuvusi”. Bet kadan
gi susirinkiman atsilankė ( 
Bendrosios Tarybos narių' 
ir plačiai išaiškino pavojin-i 
gumą Kalpoko propagan-1 
dos šiai organizacijai, tai 
susirinkimas nutarė Kaipo- po 
ką prašalinti iš delegato čia 
vietos.

irubsiuviai pradeda išeiti iš 
to chaoso, kuris apie du me- n 
tu juos vargina. Išėję iš tos 
betvarkės, musų rubsiuviai 
ateityje turėtų labai saugo
ti savo organizaciją nuo tų 
elementų, kurie daug žalos 
pridarė jai. Žinoma, sutvar- __ , __  ____ __ _
kius organizaciją^ veikiau- Worcesteris, buvo apgyven
sią, vėl pradės savo nosis ta visokių jenkių, airišių, 
kišti į ją visokie griovikai, franeuzų, itąlijonų ir kito- 
Rubsiuviai turi pažinti juos kių "čystų ir nečystų”, bal- 
ir mokėti apsaugoti organi
zaciją nuo jų, kad ateityje 
nereikėtų vėl atsidurti to
kioje padėtyje, iš kurios 
stengiamasi išbristi šian
dien.

Dar kartą sakau: rubsiu
viai, neapleiskite savo rei
kalu, lankvkitės susirinki- 
rnuose, svarstykit organiza
cijos reikalus!

Altruistas.
P. S. Lokalai 54 ir 58 pa

aukavo §500 streikuojan
tiems angliakasiams. Du an
gliakasių delegatu buvo at
silankiusiu susirinkiman. 
Jiems paaiškinus dalykus 
pačioje susirinkimo pra- 

I tižioje ir tapo paskirta mi
nėta auka.

VVORCESTER, MASS. Sandariečiai pagimdė "Auš- 
t. . . ... relės” giesmininkus, kurieTrumpa VVorcesteno lietu- t q q in• 4. • « i* • x i’ n DllKdC 1S Hl.tGfiTO o. o* 4v-vių atsiradimo istorija pa- { , 6

gal biblijos stilių. . *Kadašv. Kazys, šv. Liud-
Apie 50 metų atgal Wor- vikas ir Ukėsų Kliubas iš- 

ęesteryje lietuvių nebuvo ir.hėgo su visų šventų dvasio- 
žernė, kur dabar randasi mis iš susivienijusių draugi

jų namo, jie ilgai bastėsi po 
AVorcesterį ir ant galo pa
kliuvo į Worcesterio Lietu
vių Tarybą, ar kaip čia ją 
vadina "Samozvancų Ta
rybą”.

Dabar girdėtis, kad gar
sus Sviderskio vaiskas ren- 

kad čia trūksta į gia ”Nojaus arką”, į kurią 
ir jis prisiuntė iš Į rengiasi pasodint tą ”Samo-

BRISTOL, CONN.
Mirė Kazimieras Mic

kevičia.
Penktadieny, 16 birželio, 
nepavykusios operacijos, 

pasimirė Kazimieras 
i Mickevičia, 3Š metų vyras, 

’ Prašalinus Kalpoką, rei- gyvenęs ant Pleasant View 
kėjo susirinkimui išrinkti Avė. Velionis buvo nevedęs, 
naują delegatą. Delegatu iš Lietuvos atkeliavęs apie 
tapo išrinktas drg. Palionis 24 metai tam atgal. Gyven- 
J86 balsais prieš 75 balsus, damas šioj šaly Jis vedė do- 
paduotus už Černauską ir rą ir inteligentišką gyvem- 
36 balsus, paduotus už Dau- mą, turėjo daugybę gerų 
bara. draugų, su kuriais visados

Apie Palionį, kaipo unijos mokėjo sutikti. Kazimieras 
darbuotoją, nieko išanksto Mickevičia prigulėjo beveik 
negalima pasakyti — tą pa- prie rišu . vietinių pašalpi-

Iškilmingos jo laidotuvės 
įvyko paneaėlv, 19 d. birže
lio. Jį laidoti pribuvo abudu 
jo broliai: Adomas, kuris 
gyvena New Haven, Conn. 
ir Jonas, kuris gyvena New- 
ark. N. J.

Velionis paėjo iš Liepako- 
_______________  jų kaimo. Daukšių parapi- 

sidėjo prie to bjauraus dar- jos. Suvalkų rėdvbos. 
bo ir jo rekordas kalbama- Lai būna jam lengva ilsė- 
me reikale vra švarus. Ir tis svetimoj žemelėj. Jo pa- 
abelnai Palionis visuomet; vvzdingu darbų mes niekad

darbuotoją, nieko išanksto Mickevičia prigulėjoJteveik 

rodys jo paties darbas. Bet nių draugijų.
galima ir reikia pasakyti, ’ 11........
kad kuomet Bekampis su 
savo pasekėjais — Jankaus
ku, černaušku, Buivydą ir 
kitais — varė provokatoriš
ka darbą šioje organizacijo
je, tai Palionis, nežiūrint, 
kad vienoje su jais partijo
je prigulėjo, jis visai nenri-

buvo švarus, kai turėjo rei
kalus su savo politiniais 
priešais: jis nevartodavo to
kių šlykščių priemonių, ko
kias vartodavo ir tebevarto
ja kai kurie kiti asmenys.

Pas Palioni apsireiškia 
viena yda — kai kada jam 
stoka pilietiškos drąsos ir 
atvirumo. Štai kad ir Be
kampio laikuose, jis (P.) vi
suomet smerkdavo B. ir jo 
darbus, tečiaus niekuomet 
neišeidavo viešumoje prieš 
ji. Ir netik šiame atsitikime : 
nurodyta yda pas jį apsi
reiškė ir kituose reikaluose.

Einant jam delegato pa
reigas, žinoma, toji yda ne
galės pasilikti, nes. norint 
teisingai atlikti darbą, jam 
reikės turėti susikirtimų su 
samdytojais ir šiaip su uni
jos priešais.

Vienaip ar kitaip, bet Pa
lionis, reikia tikėtis, visgi 
neblogas delegatas, jeigu 
tik ji nepagaus kokia nors 
frakcija ir neims iš kokio 
nors skiepo diktuoti jam sa
vo paliepimus.

Beje, šiame susirinkime 
kriaučiai nutarė kraustytis 
j naują Amalgameitų namą, 
— t y. į ”Amalgamated 
Temple”,’11-27 Arion Place. 
Šie skyriai perkels Į minėtą 
vietą savo ofisą ir, veikiau
sia. ten jau ir susirinkimus 
laikys. "Amalgamated Tem
ple” yra gana puikus namas 
ir puikiai įtaisytas ir ten 
mus kriaučiai gal jausis 
daug smagiau, negu New 
Plaza name.

Taigi, abelnai, Brooklyno

neužmiršim.
Nuliūdęs Kaimynas.

SHALLMAR, MD.
Apie angliakasių streiką. 

I*as mus mažai lietuvių gy
vena, todėl ir koresponden
cijų iš šios kolonijos lietuvių 
laikraščiuose nesimato.

Pas mus yra dvi anglių 
kasyklos, kurios priklauso 
Wolf Den Coal Co. Kaip ki
tur, taip ir pas mus anglia
kasiai nuo 1 d. balandžio su
streikavo. Kokią savaitę lai
ko niekas nedirbo, bet vė
liaus atsirado streiklaužių. 
Pradėjo streiklaužiauti ke
liūtas amerikonų ir vienas 
lietuvis atvažiavęs iš kitur. 
Išsyk tasai lietuvis pasirodė 
kaipo laisvas ir padorus 
žmogus, bet tai butą vilko 
avies kaily. Netik kad jis 
pats nuėjo streiklaužiauti, 
bet dar pasikvietė 5 ar 6 sa
vo pažįstamus iš kitur ir da
bar visi streiklaužiauja. Jo 
vardas ir pravardė 
Frank Kančis.

Streikieriai tankiai daro 
demonstracijas ir deda pa
stangų darbą sustabdyti, 
bet streiklaužius saugoja 
kompanijos nusamdyti mu
šeikos.

Nežinia kas bus toliau, 
gal streikieriams prisieis 
nekartą susiremt su kompa
nijos padaužomis ir streik
laužiais.

Lietuviai darbininkai, ne
važiuokit į čia darbo jieško
ti ir neklausykit jokių agen
tų prikalbinėjimų.

Mainerys.

yra

i i
I1

- - - - - J
tų ir juodų žmonių. Bet štai' 
skaisčioj saulėtoj dienoj, i 
kada viskas aiškiai iš dan-] 
gaus buvo matoma, dievas 
įsižiūrėjo, 

. lietuvio 4 
{Lietuvos į Worcesterį lietu-]zvancų Tarybą” ir pasiųst 
j vi Kupstą,-kuris apsiženijo ] pas popiežių palaiminimui; 
! su franeuze. Bet dievas nes spėjama, kad trumpoj 
{pamatė, kad vienam Kups- 
!tui čia gyventi nelinksma ir 
todėl jis prisiuntė Gražulį, 
Kąralių ir kelis kitus, ku
rie ir pradėjo čia platinti 
lietuvių tautą. Pirmiausia 
jie pagimdė šv. Kazio susai
dę, o šv. Kazio susaidė pa
gimdė susaidę šv. Juro; jos 
abidvi pagimdė šv. Kazio 
parapiją, ant didelio kalno, 
kurios klebonu patubdė gar
sų mergininką kun. Jak-Štį 
šv. Kazio parapija pagimdė 
susaidę šv. Liudviko, kurios 
aniuolais yra visi dzūkai. 
Šv. Liudvikas pagimdė Su
sivienijimo Liet. Am. kuopą.
Ta kuopa pagimdė Tėvynės.bar 
Mylėtojų Draugiją ir Lietu- lams, Philadelphijos Lietu
vos Sūnų Draugystę. Lietu- {vių - Muz. Svetainės Bendro- 
vos Sūnus pagimdė Lietu- -vė (Richmondo dalyje) pa- 
vos Dukterų Draugystę ir rengė svečiams prakalbas 
Laisvamanių kuopą. Lais- savo lėšomis. Už tokį darbą 
vamaniai pagimdė Lietuvių Liet. Muz. Svetainės na

riams priguli garbė.
Gerbiami svečiai Phila-

nes spėjama, kad trumpoj 
ateity "samozvancai” mirs.

Worcesterio Zapievala.

PHILADELPHIA, PA. 
Apsilankymas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narių.
3 ir 4 dienomis birželio 

musų mieste lankėsi svečiai 
: iš Lietuvos kap. Ladas Nat
kevičius ir Mokytojų Prof. 

(Sąjungos pirmininkas B. 
.Žygelis. Jie laikė praneši- 
! mus apie tai, kas dabar Lie
tuvai labiausia reikalinga ir 
kokia šiuom laiku ten "tvar
ka” viešpatauja.

Kaip visuomet, taip ir da- 
Lietuvos labo reika-

Ukėsų Kliubą. Kliubas pa
gimdė socialistų kuopą, ku- 
' i-0S JšMplatino P?;delphijoj palikę Ubai malo-

r”

visą Worcesterį. Socialistai į 
pagimdė Petro Armino te
atrališką kuopą ir Pr. Vai
čaičio chorą, bet kuopa ir 
choras mirė ir tapo palaido
ti ant neprigulmingų kapi
nių. Socialistų giminės pa
gimdė neprigulmingą Visų 
šventų parapiją, kurios gal- jr neperdaugiausia žmonių

naus įspūdžio. Jų prakalbos 
susirinkusiems labai patiko, 

•nors pietinėj daly nedaug 
i susirinko, nes tą,vakarą bu- 
; vo labai didelis lietus, kad 
i net baugu buvo iš namų iš- 
: eiti, na o ant rytojaus Rich- 
monde, buvo labai šilta, tad 

ya buvo kun. Mickevičia.1 ^^^0. Vienok žmonės 
Kunigas Mickevicia pagim-. jau SUpranta kur aukauti ir
dė kun. Deliarų, kuris para- partiją remti. Kaip
piją pakriKstmo . vardu:|Va įr per praka]bas, 
Paneles Švenčiausios Aus- Rors susirinko ne

ros X artų, karalienes dan- (]augr, bet auku Lietuvos de- 
mokratinimui svečiai surin- 

’.....  " ko suviršum S300 dol. Apart
o, labai daug užrašyta į

su šimtu dolerių rankoj ir 
sako: "Sveiki, karžygiai už 
Lietuvos liuosybę! Štai šim
tinė amerikoniškų dolerių! 
Imkit ją, muškit su ja tuos 
Lietuvos neprietelius, išda
vikus, tuos juodvarnius — 

ikunigus, nes jei mes juos 
' nemušim, tai jie Lietuvą ar
ba pasmaugs arba lenkams 
paršuos, tie šmugelninkai!” 
Tiek pasakęs, įdavė šimtą 
dolerių ir ramiai sau nuėjo.

Reikia pažymėti, kad mi
nėtas žmor-r.3, dar visai ne- 
senai buvo kibai geras kata
likas, nesigailėdavo nei 
"afierų”, bet ačiū klerikalų 
nachališkumui, šiandien jau 
visai kitaip mano ir yra ti
kras lietuvis, ne fanatikas.

Šiuomi kartu nemažai pa
sidarbavo ir prigelbėjo sve
čiams Dr. Stankus, kuris pa
šventė nemažai savo laiko, 
pavežiodamas svečius auto
mobilyje po biznierius lin
kimui Lietuvos demokrati
nimui aukų ir ųžrašinėji- 
mui laikraščių Lietuvoje 
giminėms bei pažįstamiems. 
Kožnas, kuris tiktai aukau
ja pinigus, bei užrašo laik
raščius, vis pareiškia, kad 
reikalinga šviesti Lietuvos 
liaudį, idant atsikratytų 
nuo klerikalų ir kunigų val
džios, kad iš vyt kunigų sau
valę iš mokyklų, išvyt kuni
gus iš ministerijų, nes jie 
ten sėdi tik todėl, kad kuo- 
daugiaus Lietuvai blėdies 
padarius.

Philadelphijos žmonės la
bai dėkingi svečiams už at
silankymą, o dar labiau dė
kingi toms Lietuvos parti
joms, kurios susiprato to
kius rimtus vyrus Ameri
kon pasiųst. Tik nekurie ap
gailestauja, kad Lietuvos 
progresvvė liaudis pervėlai 
Amerikon tokius svečius at
siuntė. Klerikalai jau nuo 
daugelio metų žvejoja iš 
Amerikos lietuvių pinigus 
ir labai daug jau prižvejojo, 
idant Lietuvą apkalus Ro
mos ir lenkų vergijos pan
čiais. -:

Philadelphietis.

DĖTROIT, MICH. 
Iš Fordo sostynės.*

Darbai "pagirtame” De
troite nuo 1 d. balandžio 
pradėjo eiti geriau. Dauge
lis dirbtuvių pradėjo pri
iminėti daugiau. darbininkų 
-irt dirba-pitaą laiką. Vienok 
beveik visur tapo apkarpy
tos darbininkams algos. Bu
vo tokių vietų kur mokėjo 
tik po 25 ir 30c. į valandą, 
taip ka Apdirbant prisiėjo 
darbininkams badauti Pa
gerėjus darbams, dabar ir 
tose vietose darbdaviai pa

sirodo: paprastas darbinin- kėlė darbininkams algas

tuvos”. Ši parapija mirė ir - 
rapo palaidota laike didelio 
pikniko ant visų šventų že- T,jetuva giminėms bei pa
mes, kur kun. Delianis gavo žįstamiems "Lietuvos Uki- 
must; kada didelis trokas su njn|ę0” jr Augybė šėrų par-j 
girtais piknikieriais apsi- ęĮuota ”Varpo” bendrovės, 
vertė 1 dumpą . Kita soma-,žmonės eina ir aukauja pi- 
istų giminė pagimdė naują njgug Lietuvos demokrati- 
cnorą, kuris turėjo tris njmuj veik be jokio ragini- 
Krikstus: L. S. Sąjungos m0. nes jau SUj)rato ir paži- 
40-tos kuopos, antrą -— ko- p0 j-aip Lietuvą valdo kleri- 
munistu ir trecią — .Aido ; j:aĮaj jr Lur jie taip beval- 
paskutmis buvo jam svei-įdy^mi Lietuvos liaudį nu- 
\iaiisis, nes užaugino didelę ves> §tai koki atbalsiai pa- 
seimyną. ’sirodo: paprastas darbiniu-....... ........ ......

Susaidės šv. Kazio, šv. kas žmogelis, jau gana pa-; nuo 5 iki 10c. į valandą. 
Liudviko, Lietuvos Sūnų, gyvenęs, prieina prie svečių' Kapitalistų laikraščiai 
Lietuvos Dukterų ir Ukėsų 
Kliubas pagimdė Susivieni-! 
iimą Worcesterio Lietuvių; 
Draugijų, kuris įsteigė savo į 
namą ir išvaikė iš jo likusias 
rišu šventų dvasias, su ku-! 
riomis išbėgo ir šv. Liudvi-; 
kas, o vėliau šv. Kazys ir 
Ukėsų Kliubas. Šis na-' 
nas pagimdė komunistus,! 
kurie sulindo Į žemę ir lei
džia dieglius Darbininkų 
Partijos. .Komunistai pa-j 
rimdė Apšvietos Bendrovę,1 
Moterų Progres. Susivieni
jimą ir Darbininkų Litera
tūros Draugiją. Moterįs pa
gimdė vaikų draugiją '"Ži
burėlį”, kuris turi daug ak
torių, muzikantų ir visokių 
lainininkų.

Giminės šv. Kazio para
pijos pagimdė Susi v. Rymo- ‘ 
Katalikų kuopą. Ta kuopa 
oagimdė Jėzaus susaidę. Jė
zaus susaidė pagimdė šv. 
Marijos vaikelių susaidę, o 
;š jų išdygo Birutės Drau- 
rija. Prie Jėzaus grabo gi- 

i mė vyčių vaiskas, kuris pa
gimdė sandariečių kuopą.

>
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mas daiktas, kad valgis, kuri jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis!
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND 
(CONDfJfSED

Tuom pasiūloma čyst#, sveik#, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių j tvirtų ir gerą su
brendimų.

Iškirpkite ir pasiųskite šitų apgarsi
nimų j Bordcn Cor.ipany, N<r.v Yorię 
ir gausite pilnu.? patarimus ir nuro
dymus kaip Ii vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikių kū
dikių knygų.

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali- 

duodą te

žindyti,

• pradėjo bubnyti, kad De- 
; troite darbai eina gerai ir 

darbininkams algos kelia- 
‘ mos. Kitų miestų darbinin

kai, prisiskaitę šitokių ži
nių, pradėjo važiuoti į De
troitą, tikėdamiesi gerą dar
bą gauti, bet atvažiavę pa
matė, kad tapo su vilti. Nie
ko stebėtino, kad šitokias 
žinias skleidžia kapitalisti
nė spauda, ji turi tam tikru 
išrokavimų. Bet man labai 
stebėtina, kad orie šitokių 
melagingų žinių platinimo 
prisidėjo ir lietuviškų cen
tristų organas ”Vilnis”, ku
ri skelbiasi kaipo ištiki
miausia darb. reikalų gynė
ja. Brooklyno "Elgetos” ko
respondentas irgi melagin
gai aprašė apie darbus. Jis 
sako,kad Detroite darbai ei
na gerai ir daugely vietų 
mokestis pakeliamos. Girdi, 
iš Fordo darbininkai bėga 
laukan, nes kitur darbų yra 
ivalias. Bet kodėl tasai žmo
gelis nepasako, kad ten, kur 
mokestis pakeliamos, darbi
ninkai gaudavo tik po 25c. į 
valandą ir dabar, kuomet 
pakėlė po 10c. į valandą, tai 
gauna no 35c. Ar tai daug?

Nors bedarbių skaičius 
šiek-tiek sumažėjo, bet vis- 
tiek jų dar užtektinai yra, 
nes privažiavo daugybė dar
bininkų iš kitų miestų. Ypač 
daug angliakasių atvažiavo 
i čia darbo jieškoti.

Iš privažiavusių žmonių 
naudojasi vien tik namų sa
vininkai, keldami namų ran
das. Detroite mažai kur sa
lima gauti tenementą už 30 
dolerių i mėnesį. Randos už 
vidutinius tenementus nuo 
30 iki 50 dolerių. Iš tos prie
žasties ir gaspadinės savo 
burdingieriams pakėlė po 1 
dolerį j savaitę viršaus.

Man, kaipo svieto perėjū
nui, teko pabuvoti daugely 
miestų, bet tokių tamsių ti- 
kėjimiškų fanatikų lietuvių 
tarpe dar niekur neužtikau, 
kai Detroite. Daugelis lietu
vių tiki biblijos studentų 
pranašystei, kad nuo 1920 
metų milionai žmonių dau
giau nemirs.

Detroito lietuviai užlaiko 
net tris mulkinvčias, kurio
se mulkintojai temdo jiems 
protus ir traukia iš suvar
gusių tamsunėlių pinigus.

Pasaulio Pilietis.

tik paliokai, franeuzai ir 
airišiai turėjo savo seseris- 
minyškas, o dabar jau ir 
lietuvių šv. Kazys turės.

* * a

Girdėjau, buk "Aido" cho
ras statys scenon operetę 
"Čigonai". Laikas paskirtas 
3 d. rugsėjo, tai yra kaip tik 
prieš Labor Day.

Šis veikalas buvo statytas 
"Aušrelės" choro, bet tapo 
nųkryžiavotas taip, kad iš 
gražios operetės išėjo tik 
komedija.
Todėl J. Butėnas sako, kad 

mes parodysime tforceste- 
riečiams kaip reikia statyt 
scenon tokius veikalus.

Taigi, lauksime.
Kolokol.

VVORCESTER, MASS. 
Worcesterio žinios.

2 d. liepos "Aido” choras 
išvažiuos į Gardner, Mass., 
kur dalyvaus Gardnerio 

i "Laisvės” choro piknike.
♦ ♦ C

19 d. birželio vakare, V. 
Naumura, 3 Mead st., paga
vo Juozuką Dirsą, 13 m. vai
ką, skinant jo vyšnias ir 

i taip sukulė, kad sulaužė 
! šonkaulius ir išmušė deši
nę koją. Vaikas tapo nuga
bentas į ligonbutį, o Nau
mura į policijos stotį.

20 birželio turėjo būt teis
mas, bet Naumura užsistatė 
kauciją ir į teismą nestojo.

Sumuštojo kūdikio moky
klos draugai, keršydami 
Naumurai už sumušimą jų 
draugo, akmenimis apdaužė 
netik visas vyšnias, bet ir 
medžią šakas, palikdami tik 
liemenį.

Jeigu sumuštas vaikas 
mirtų, nes sunkiai serga, 
tai Naumuro laukia didelė 
bausmė.

.» ♦ ♦
Šv. Kazio parapijos kle

bonas rengiasi statyti vai
kams "škulę”, nes, girdi, lie
tuviški vaikai jau netelpa 
publiškose mokyklose. Prie 
tos "škulės” bus klioštorius, 
kuriame gyvens daug viso
kiu minyškų, kurios mokins 
vaikus.

Dabar, bracia, tai šiur 
Worcesterio lietuviai pakils 
moksle ir susilygins su kito
mis tautomis, nes iki šiol čia

i

PHILADELPHIA, PA.
Apsilankymas Lietuvos 
šaulių atstovo, A. Žmui
dzinavičiaus. Beparty- 
viškumas jau nusmuko 

nuo koto.
11 d. birželio Philadelphi- 

joj lankėsi A. Žmuidzinavi
čius, kuriam turėjo būti su
rengtos net fcetverios pra
kalbos musų mieste: dvejos 
]>rie parapijų ir dvejos lie
tuvių svetainėse. Berods lie
tuvių svetainėse buvo ren
giama prakalbos, pietų pu
sėj 7 vai. vakare, o Rich- 
mond 2 vai. po pietų. Rich- 
monde dar susirinko apie 30 
žmonių, o pietų pusėj rodos 
niekas neatėjo. Girdėt žmo
nes kalbant, kad "beparty- 
viškumu" besidangstant 
klerikalai stiprinama. Rei
kia, esą, būti ar vienoj pu
sėj, ar kitoj. Ant dviejų ar
klių kartu joti nebegali
ma. Kiti sako, kad į Žmui
dzinavičiaus prakalbas žmo
nės todėl nesusirinko, kad 
kunigai užbombardavo—iš
keikė, liepė žmonėms neiti į 
prakalbas. Kaip ten nebūtų, 
iet prakalbos visai neįvyko 
ir nei cento Lietuvos šaulių 
naudai nesurinkta, nors 
svetainėse visuomet tautos 
abui būdavo pinigai tik 
pilasi.

Dabar žodelis kas link 
Philadelphijos kunigėlių 
Lietuvos šaulių reikale. Ma
čiau kadaise Bostono "Dar- 
lininke”, rodos tas pusan
tro masto didvyris redakto
rius viešai užklausė per sa
vo laikraštį, kad įrodytų, 
kas yra Lietuvos šaulių 
□riešai. Taigi čionai nėra ko 
dangstytis ir nėra ko slėp
tis, nes kuo tolyn, tuo aiš- 
<yn tie Lietuvos šaulių prie
šai eina priešakin ir viešai 
pasirodo. Philadelphijos ku
nigai aiškiai pasakė, kad jie 
sietuvos šaulių naudai pra

kalbų nerengs, nes jie Lie- 
uvos šauliams priešingi. 

Kuomet prakalbos tapo pa
rengtos tautinėse svetainė
se, tai jie ir atakavo, kad 
žmonės neitų į minėtas pra
kalbas ir pinigų neaukautų. 
Ką tas reiškia? Ar ne prie
šų darbas? Dabar Bostono 
"Darbininko” redaktorius 
tegul parašo savo laikrašty
je, kad Philadelphijos kuni
gai yra Lietuvos šaulių 
priešai.

Negalima praleisti nepa
žymėjus, kad čia Philadel- 
phijoj, buvo renkamos au
kos Lietuvos šaulių naudai 
tam tikrų pasiųstų kolekto
rių nuo vietos kunigų, taip
gi buvo renkamos aukos ir 
derikalų prakalbose Lietu
vos šaulių naudai. Mes au
kaudami ir manėm, kad tie 
pinigai tikrai eis Lietuvos 
šaulių naudai. Bet dabar pa
matėm atskaitas Lietuvos 
šaulių išleistoj knygutėj, 
kad iš Philadelphijos tik 
tautininkų surinktos aukos 
paskelbtos, o klerikalų nei 
cento nėra. Taigi, ponai kle
rikalai, pasisakykit, kur 
tuos pinigus padėjote?

Karvelis.

>•
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Badas Rusijoj.
Vieno vokiečių laikraščio 

(Frankfurter Zeitung) ko
respondentas George Popo
vas štai ką parašė iš Mask
vos apie badą Rusijoj:

Kuomet pereitų metų va
sarą Maskvoj buvo sužinota 
apie dar negirdėtą Rusijos 
istorijoj nederlių, tai liau
dies komisarų taryba liepos 
mėnesio 1 dieną išleido de
kretą, kuriuo paskelbė 13 
gubernijų esančiomis bado 
zonoje ir pažymėjo, kad vy
riausias momento uždavi
nys aprūpinti badaujančias 
sritis maistu ir sėkla. Bet 
nubiednėjusios šalies jėgų ir 
priemonių toli gražu neuž
teko kovai su ištik"ria mil
žiniška nelaime. Jau rude
ny buvo pastebėta, kad bado 
plotas žymiai išsiplėtė. Šiuo 
momentu gi, kuomet paaiš
kėjo. kad nemažiau 30 mili
jonų žmonių neturi reika
lingo gyvybei užlaikyti 
maisto minimumo, negali
ma jau kalbėti apie badavi
mą, nes tai nėra badavimas, 
bet tikra neaprašoma bado 
katastrofa, kurios pasek
mių šiandien numatyti nėra 
jokios galimybės. Tai jau ne 
13 gubernijų badauja. Pa
gal sovietų valdžios žinias 
badas apėmęs 22 gubernijas 
Europos Rusijos, 7 rajonus 
Kaukazo ir Sibiro ir 7 gu
bernijas Ukrainos. Nes ten 
visur vienodai suiręs žemės 
ūkis ir visur pastebima 
simptomai masinio iširimo. 
Bado sritis užima plotą di
desni, kaipo 80 miliojnų de
šimtinių (1 dešimtine lygi 
2 margam). Čia priskaito- 
ma ne tik Samaros, Ufos, 
Saratovo, Simbirsko, Cari- 
cino, Astrachanio, Orenbur
go, čeliabinsko, Viatkos, 
Permio, Penzos gubernijos, 
totorių, baškirų, kirgizų, 
čuvašų respublikos, Volgos 
vokiečių sritis, bet ir Ukrai
nos gubernijos: Charkovo, 
Kremenčuko, Odesos, Eka- 
terinoslavo, Nikolajevsko, 
Stavropolio, taip pat sritys 
Dono, Kubanio ir daug kitų, 
kurios pirmiau buvo neišse
miami Rusijos duonos 
aruodai.

Skaičius badaujančių, su
lig sovietų valdžios praneši
mo, siekia 33 su puse mili
jono. Iš jų 28 su puse mili
jono kaimiečių ir 5 milijo
nai miestiečių. Kieta bado 
ranka palietė 63,000 žinda- 
mų vaikų, 4,760,000 jaunes
nių 15 metų. Paduotieji 
skaičiai nėra išsemiami, nes 
tos žinios yra iš sausio mė
nesio. Panašios bado katas
trofos pasaulis dar nėra ma
tęs, nes Kinų arba Indijos 
badas niekuomet neapimda
vo daugiau 20-25 milijonų 
gyventojų. Vien tik Volgos 
ir Uralo srity badaujančių 
yra daugiau 23 milijonų.

Dabartinė sovietų Rusi
ja turi dirbamos žemės 112 
milijonų dešimtinių. Maž
daug trečia dalis šito plo
to, tai yra apie 35 milijonai 
dešimtinių randasi bado sri
ty, kuri neturi reikalingų 
žemės apsėjimui sėklų. Ne
galima nepažymėt žemės 
ūkio komisariato praneši
mo, kad paskutiniais metais 
Europos Rusijoj apsėjama 
dirbamos žemės tik trečia 
dalis.

Dabartinės sovietų Euro
pos Rusijos srities (priskai- 
tant ir Ukrainą) derlius 
prieš karą (1911 m.) duoda
vo apie 4036 milijonus pū
dų. Per paskutinius 8 me
tus dėl užsėlio sumažėjimo 
ir šiaip žemės ūkio našumo 
kritimo 1920 metų derlių 
sovietų valdžios statistika 
pažymėjo tik 350 milijonų 
pūdų. Jei net daleisti, kad 
kaimo gyventojai pusę savo 
derliaus nuo valdžios paslė
pė. tai ir tuomet bus tik 700 
milijonų pūdų, kas sudaro

karą buvo turtingiausia ja
vais, pagamino 1913 metais 
javų 120 milijonų pūdų. Iš 
jų 34 mil. pūdų buvo iš gu
bernijos išvežta, 63 mil. pū
dų suvartojo sau ir gyvu
liams ir 23 mil. pūdų sėklai. 
Tokiu budu tik Ufos guber
nija turėjo sėklai 23 mil. pū
dų, o šiandien norima su 46 
su puse mil. pūdų aprūpinti 
sėklomis visą Rusijos bado 
sritį I

Sovietų valdžia savo pa
šalpa badaujančiai sričiai 
gali padengti tik mažą rei
kalavimo dali. Bet negalima 
užtylėti ir to, kad iki šiol tai 
buvo vienintelė pašalpa, ku
ri buvo daroma. Iš valstybės 
išteklių iki kovo mėnesio 15 
d. Rusijos gelžkeliai atga
beno badaujantiems 22 mi
lijonu pūdų. Iš šito pajėgu
mo jau visiškai suirusio su
sisiekimo reikia stebėties. 
Gal ir pasiseks valdžiai iki 
pavasariui visus 35 milijo
nus pūdų pristatyti i vietą 
Bet kad padengti visos ba 
dalijančios srities

vos 18 nuošimčių prieškari
nio derliaus. Ši bado katas
trofa bus dar aiškesnė, jei 
pastebėsim, kad 1921 metų 
derlius buvo įregistruota 
iau tik 150 milijonų pūdų. 
Jei vėl daleisime, kad kaimo 
gyventojai tik pusę derliaus 
valdžiai pranešė, o kita pusė 
likosi jų naudojimosi, tai ir 
tuomet visi Rusijos javų iš
tekliai, kurių turi užtekti 
laikui nuo 1921 metų rudens 
iki 1922 metų rudenio, sieks 
kokius 300 mil. pūdų.

Tuos skaičius bus galima 
Įsivaizduoti visu jų ryšku
mu, jei mes paminėsime, 
kad prieš karą tik vienos 
gubernijos javų derlius bū
davo 80 milijonų pūdų. Ki
tais žodžiais tariant — visa 
dabartinė sovietų Rusija su
sidedanti iš 50 gubernijų tu
ri maitintis tuo derlium, ku
ri prieš karą davė tik 4 gu
bernijos.

Centralinis statistikos 
biuras Maskvoj, ką tik yra 
baigęs Įdomius tyrinėjimus 
bado zonos gubernijose, iš 
tų tyrinėjimų matyti, kad 
toje zonoje, kurioje 1919 ir 
1920 metais suaugęs lauko 
darbininkas suvartodavo vi
dutiniai maisto kasdieną 
4840 kalorijų, dabar 1922 
metais sumažėjo tas kiekis 
4 ar 5 kartus. Vidutiniai 
vartoja suaugęs dabar Ufos 
gubernijoj 924 kalorijas, 
Samaros 948, Orenburgo 
1503 ir Saratovo 1624. Tyri
nėjamoje bado srityje 5 gy
ventojų nuošimčiai neturi 
jokio maisto, 13 su puse 
nuošimčių gyvena išimtinai 
surogatais (medžių žieve, 
žole ir panašiai). 77 nuošim
čiai maitinasi surogatu žo
lės, vadinamos rusų kalboj 
lebeda (iš jos gamina duo
ną) ir tik 4 su puse nuošim
čiai turi tikros duonos. 1919 
ir 1920 metais suvartodavo 
vienas suaugęs žmogus me
tams 23 su trečdaliu pūdų 
maisto produktu (duonos, 
bulvių), gi iš 1920 ir 1921 
metų derliaus tesu vartoda
vo 14 pūdų, o iš derliaus pe
reitų metų gaus suvartoti 
lik 3 pudus.

Kad ryškiau atvaizduoti 
sunkią padėti badaujančių 
gyventojų Rusijoj praneša
ma paprastai apie daugė
jančius atsitikimus vartoji
mo maistui žmogienos. Bet 
ir paduotieji skaičiai yra 
gana ryškus, kad teisingai 
atvaizdavus vargą liaudies, 
kuri kovoj už būvi savo 
žmogaus išvaizdą užlaiko, 
bet kuri palikta tikrai pra
žūčiai. Ar galima dar ją iš
gelbėti?

Jau buvo minėta, kad da
vimui rimtesnės pagalbas 
reikalinga siųsti daugiau ja
vų sėklai. Amerikiečiai yra 
pasiryžę siųsti Rusijon ke
letą milijonų pūdų kviečių 
ir maisto. Bet iki šio laiko 
tiktai viena sovietų valdžia 
ėjo pastangų bado paliestą 

•į nosies vadžioja?
I. M-ys.

dalijančios srities sėklų rei
kalavimą reikėtų, sulyg žo- 
ižių vieno vokiečių specia
listo. nemažiau 200 milijonų 
pūdų. Mėrunas.

(”S-tas”)

Lietuvos žemdirbių Sąjunge 
ir krikščionių demokratų 

politika.
Naujai Įsikūrusį Lietuvos 

Žemdirbių Sąjunga eina 
krikščionims demokratams 
pagalbon. Žemdirbiai šau
kia. kad tik jie tegali išvesti 
Lietuvą iš dabartinės padė
ties. Rodos ta partija, kuri 
norėtų gerovės šaliai, bet ji 
nori gerovės vien stam
biems ūkininkams, kurie iš
naudoja darbininkus labiau 
nei kas kitas.

Pažiūrėkim tik kokie 
yra žemdirbiai.

”žemdirbių Balse” 
’eidžiamam iaikraštv)

jie

nai šios šalies žmonių pri
guli prie bažnyčių. (Tas 
parodo, kad didesnė 
pusė šios šalies gyventojų 
nepriklauso prie jokios baž
nyčios. — Red.).

Suv. Valstijose yra suvirš 
200 Įvairių tikėjimų, bet

AR YRA TIKRAS DIEVAS?
PARAŠĖ MARSHAL J. GAUVIN, PITTSBURGO RACIONALISTŲ DRAUGIJOS LEKTORIUS. 

Versta ii An«l« Kalbos.

m. _
sritį aprūpinti sėkla. Perei
tą rudeni pasisekė valdžiai 
atgabenti 10 milijonų pūdų 
žiemkenčių javų sėklų. Jei 
ateinanti rudeni nepasikar
tos vėl nederlius, tai 
miliionų pūdų pasėtų žiem
kenčių daug padėtų vieti
niams gyventojams, šiais 
metais valdžia iš savo ište
klių paskyrė bado sričiai 
pavasario sėklai* su puse 
milijonus pūdų ir dar šiam 
tikslui gavo užsieny 12 mil. 
pūdų. Amerikiečiai pradėjo 
gabenimą 10 miliionų pūdų 
maisto ir kviečių sėklos. To
kiu budu kraštas gaus ge
riausiame atsitikime 46 su 
puse milijono pudų sėklos. 
Ar gana šito kiekio? Vieton 
ypatingo atsakymo, duosiu' 
keletą skaičių iš Ufos gu- mn, 
bernijos, kurią aš turėjau šalis, 
protros geriau ištirti.

ta 10

(jų 
tū

las Artojas rašo: "Matykit 
žemdirbiai-ukininkai, jūsų 
vardu naikinamas žemės 
ūkis.”

Iškarto matyt, kokie jie 
yra „žemės dirbėjai”, 
kalba apie žemdirbius, 
rių ukius liečia žemės 
forma.

Visu balsu ir sunkiai 
siverčiar.čiu liežuviu jie šau
kia, kad Seimas perdideles 
algas nustatė dvarų darbi
ninkam. Esą, elgiasi visai 
kaip „bolševikai”.

Žemdirbių sąjungos atsi
radimas liudija, kad ji susi
tvėrė tuomet, kai]) jų ukius 
palietė žemės Įstatymas. 
Lietuvos darbininkai turi 
tinkamai Įvertinti ši netikė
tai iškilusi pavojų jų reika
lams ir sudaryti atatinkamą 
frontą, kad atrėmus stiprė
janti priešą — žemdirbius.

Krikščionys demokratai 
eina prie kapituliacijos savo 
politikos. Draugelis sako: 
'Bėda šaliai, kuri turi toki 
Seimą.” O kas gi tam Seime 
sėdi, ar ne Draugelis su 
Krupavičium, kurie visus už

Jie 
ku-
re-

ap-

Suvienytų Valstijų 
jog 

ir kiek- 
gali gerbti 

ir
•<:

Su 
pradžia buvo nutarta, 
kiekvienas žmogus 
viena moteris 
Dievą kokiu budu nori, 
jog Suv, Valstijos neturė: 
ypatingos bažnyčios. Todėl 
musų konstitucija sako 
"Kongresas nepadarys jo- 

arkio Įstatymo valdyti 
Įsteigti koki tikėjimą.’’

Pasekmės to viso yra, jog 
mes čia, Suv. Valstijose, tu- 

(rime daugiau Įvairių tikėji- 
negu bile viena kita

Vėliausios bažnytinės sta-
Ufos gubernija, kuri prieš' tistikos rodo, jog 45 milijo-

(Pabaiga.) I kunigams rodėsi, bet milžiniškos degančios
Išvystyt žmogų gamtai ėmė milionusĮ A^^^kad muriskė že-

tarp daugelio jų yra mažai amžių, 
skirtumo ir lo8 tikėjimai 
gali būti sumažinti i 24. Liu
teronai, kurie yra padalinti 
Į 18 Įvairių kuopų, galėtų 
būti skaitomi kaipo viena 
šeimyna. Baptistai priguli 
prie 14 Įvairių kuopų, bet 
visų tikėjimas beveik vieno 
das. Penkiolika kuopų Įvai
rių metodistų ir 10 presbite 
rijonų galėtų susijungti : 
vieną bažnyčią. Galima sa
kyti, jog Suv. Valstijose tu
rime 50 Įvairių bažnyčių.

Pusė visų bažnytinių na
riu Suv. Valstijose yra ka
talikai. Bet tas nereiškia, 
iog Suv. Valstijos yra kata
likiška šalis. Priežastis tos 
didžiausios kataliku skaitlį-, 
nes yra ta, jog katalikų baž
nyčia skaito visus krikšty
tus savo nariais, kuomet 
protestonai to nedaro. Suly
dinant abidvi krikščioniš
kas grupes randame, jog; 
katalikai turi 22.500 kunigų 
ir 17,500 bažnyčių, kuomet 
irotestonai turi 170,000 mi
nistrų ir 113,000 bažnyčių.
Sekanti 7 tikėjimai turi su

virš milijono narių: katali
kai 2412 milijonų; baptistai 
3 milijonus; metodistai 8 
milijonus; liuteronai 2’5 
milijonų; presbiteri jonai 2.- 
300.000; Kristaus mokiniai 
i12 milijonų; episkopalai 1,- 
100.000. Tris kiti tikėjimai 
turi suvirš pusės milijono 
narių: parapijiniai 800.000; 
mormonai 600.000 ir refor
muota bažnyčia 510,009. Po 
ių seka: suvienyti broliai su 
376.000 narių ir -žydai su 
357.000 narių. Reikia atsi
minti, jog skaitlinės inima 
tik tuos, kurie yra tikrais 
bažnyčios nariais. Suvirš 
3.000,000 žydų gyvena Suv. 
Valstijose, bet didžiuma jų 
nepriguli prie jokios Jtažnyr

Penki tikėjimai turi tarp 
300.000 ir 100.000 narių ir 
<eši tarp 100,000 ir 50,b*M?. 
Evangeliškas svnodas, vo
kiška bažnyčia, turi 275,000 
narių. Dunkard broliai turi 
137,000 narių, ir draugų 
draugija (kvakeriai) turi 
j 17,000 narių. Krikščioniš
ka bažnyčia (krikščionių 
amerikoniška konservatori
ja) turi 100.000 narių. Men- 
nonitai (bažnyčia, kuri ne
tiki i kūdikių krikštą ir ku
ri yra karių ir bile skriau
dos priešas), turi 82,000 na
rių. šita bažnyčia yra viena 
.s seniausių Suv. Valstijose, 
nes William Penn davė jai 
namą Pennsylvanijoj, kur 
ji liuosai galėjo sekti reli
giškus tikėjimus. Mennoni- 
tai pradėjo važiuoti i Suv. 
Valstijas 1640 m. Unitarai, 
kurie tiki, jog Dievas viena 
vpata ir ne trijose asabose, 
ir jog Jėzus yra žmogus, o 
ne Dievas, turi 71,000 narių. 
Beveik visi gyvena Massa- 
ehusetts. Pentecostų bažny
čia turi 62.000 narių. Uni- 
versalistai, kurie tiki i išga
nymą visų žmonių, turi 60,- 
900 nariui daugiausia ry
tuose. Spiritualistų bažny
čia, kuri Įsteigta sulyg 
Andrevv Jackson Davis te
ologiškų raštų, turi 50,000 
narių. / F.LJ.S.
_LJ__________li.JĮį -u-l rM-~.-Ig.g-7B .

ŽAIBAS IŠSPROGDINO 
PARAKO DIRBTUVĘ.
South Actone, netoli Bos

tono, pereitą nedėldieni per
kūnas trenkė i parako dirb
tuvę ir uždegė 10,000 svarų 
)arako. Įvyko baisi eksplio- 
zija. kuri pridarė labai daug 
dedies ir dirbtuvei pataisy
ti ims apie 6 mėnesiai. 
Trenksmas girdėjosi už 20 
mylių.

čios.

s

■'.'ji pripildė'pasauli visokiais slanku-!“4 n4ra Paulio centras bet mažytis smil- 
nais, sparnuočiais ir rapociais, pakol gimė 
musų pratėviai. Ir kuomet pagailiu gamtos 
scenoje pasirodė žmogus, jis buvo per šim
tus tūkstančių metų plėšriųjų žvėrių auka. 
Neiaimirigų musų pratėvių niekas nesigai
lėjo. Joks Dievas neparodė jiems užuojau
tos ir užtarimo. Tik baisus vargas ir sun
kus patyrimas mokino pirmutini žmogų 
gintis nuo priešų ir kovoti už savo būvį. Mo- 
kinanties apsigynimo, žmogaus gyvenimas 

i pradėjo gerėti. Iš kovos už būvi gimė ir ei-
- vilizacija.

Bet nelengvas buvo žmonijos kelias. Jos 
pirmyneigą visokiais budais trukdė vergiš
ka religijos dvasia. Kaip pirma girioj gy
vendamas žmogus nuolatos turėjo bijoti 

i plėšriųjų žvėrių, taip paskui per nesuskai
tomus amžius jis buvo kankinamas kunigų 
sutvertais velniais ir pragaru. Papirkda- 
ma tikinčiuosius dangumi,. o netikintiems 
grasindama pragaro kančiomis, dvasiškija 
užnuodijo žmonijos smegenis baime ir per 
ilgus amžius paraližiavo proto darbą.

Per tą baisiąją gadynę, kuomet bažnyčia 
kontroliavo pasauli, žmogui buvo prasi
žengimas protauti, prasižengimas tyrinėti, 
prasižengimas išreikšti kiekvieną minti, 
kuri nesutiko su krikščionių tikėjimu. 
Kiekvienas klausimas apie gamtą buvo aiš
kinamas Dievo valia. Buvo skelbiama, kad 
visą pasauli ir kas tik jame randasi, Dievas 
sutvėrė keli tūkstančiai metų atgal tobu
liausioj tvarkoj. Kvaili kunigai tikėjo, ir 
j įmonėms taip aiškino, kad nuo žemės iki 
dangaus yra vos tik keliatas mylių. Žemė, 
jų išmanymu, buvo visas pasaulis, kur žmo
nės gyvena; saulė kas diena išeidavo ant 
dangaus dėlto, kad šviestų dienai, o žvaigž
dės buvo sutvertos tam, kad dangus išrodyr- 
tų gražesnis. Gamtos Įstatymo tuomet nie
kas nežinojo ir evoliucija buvo nesupranta
mas dalykas. Tai buvo kunigų ir jų bažny
čios viešpatavimo gadynė.

Bet nuo tų laikų mokslas padarė žmonių 
protavime dideli perversmą. Su teleskopo 
išradimu paaiškėjo, kad visata neturi jokių 
ribų. Teleskopas parodė, kad žvaigždės nė
ra blizgučiai prikabinti prie dangaus, kaip

EI, JAUNIME!
Ei, jaunime, šen i buri, 
vargą mesk šalin, 
sparnų mostais susibūrę 
skrisim ateitinl...

Musų vėliavos lengvutės 
supas pamažu...
Musų dainos dar jaunutės 
Dar gyvent gražu.

Vėliavoms save sujuosi, 
rankoj švyturiais, 
gražiu darbu pasiguodę 
trauksime barais L.

Mus sparnai skaisčių svajonių 
Meilės ir Tiesos — 
taškos, skrieja virš jūružės 
tamsa pridengtos.

Te sau klykia juoda jura, 
norai mus nežus — 
skriskim, skriskim, kur saulutė 
juroje išnyks!

Ei, jaunime, šen Į buri, 
vargą mesk šalin, 
sparnų mostais susibūrę 
skrisim ateitin!...

Kazys Inčiura.

Niaukias saulė ir dangus 
Tyro skausmo debesiais, 
Greit perkūnas raižys erdvę 
Skausmo galių sūkuriais.

Šėlsta vėjas lyg pudukęs, 
Verkia žemė prislėgta.
Tik staiga žaibas nušvito 
Ryto Aušra raudona...
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šėlsta žemė ir Dangus, 
Grumias Saulė su Tamsa. 
Silpsta jėgos, greit ateis 
Laimės ryto šypsena...

Siaučia dar audrų verpetai, 
Grumias žemė ir Dangus... 
Kaip išauš Ramybės metai — 
Palydėsim Į kapus.

Visuomis.
(Iš ”Jaunimo”.)

čių grūdelis prie kranto begalinio okeano. 
Pradėję tyrinėti Įvairias gyvybės formas, 

kurios apsupa mus iš visų pusių, mokslo 
vyrai prirodė, kad visa šita gyvybė yra ki
lusi iš bendro kelmo: kad žmogus yra nie
kas daugiau, kaip tik tobulesnis už kitus 
gyvūnus sutvėrimas, ir kad evoliucijos dar
bas eina taip pat šiandien, kaip jis ėjo se
ninus.

Toliaus mokslas prirodė, kad visą gamtą, 
nuo smilčių iki žvaigždžių, nuo mikrobų iki 
žmonių, kontroliuoja amžinas visatos Įsta
tymas. Niekur visatoj nėra mažiausios vie
telės progai. Visur viešpatauja priežastis 
ir pasekmė. Stebuklų negali būti. Jokia 
malda negali nieke išprašyti. Viskas turi 
eiti tai]), kaip reikalauja gamtos Įstatymas, 
ir nei Dievas, nei Velnias negali jo per
žengti

Akyvaizdoje šitos didelės mokslo tiesos, 
visos biblijos ir tikybos, visi dangai ir pra
garai, visi dievai ir velniai, virsta vaikiš
kais prietarais. Jie tik pabodo tų laikų tam
sumą, kuomet žmonės nieko nežinojo apie 
gamtą. Kurion tik gamtos sritin mokslas 
nesileido tyrinėti, jis iš visur sugrįžo su 
faktais, kurie iš pamatų griauja visą ste
buklingumą ir viršgamtiškumą.

Mes žinome, kad gamtoje nėra jokios pir- 
mybės nei religijai, nei tikintiems žmo
nėms. Mes žinom, kad žemės drebėjimas ir 
vulkanai ryja žmones nepaisant jokių jų 
maldų; kad perkūnas kerta lygiai bažnyčią 
kaip ir tvartą; kad sausa ir potviniai nie
kad nepaiso žmonių dievotumo ir maldų; 
kad sveikata ir ligos visai nepriklauso nuo 
tikėjimo ar netikėjimo i Dievą, ir kad jokio
mis maldomis nei keikimais nepakreipsi 
gamtos veikmės nei vienon, nei kiton pu
sėn. Mes žinome, kad žmonių gamta visai 
nepaiso; ji neturi nei ausų musų suplikaci
joms išklausyt, nei rankų mums pagalbą 
paduot. Nejausdama ką mes manom ir ne
žinodama musų reikalavimų, ji neteikia jo
kios palaimos ir nejieško keršto. Didelis ar 
mažas — jai vis tiek pat. Ja‘i tiek pat reiš
kia uodas, kiek ir vvriausis katalikų baž
nyčios kunigas. Jai visai nesvarbu, ar mes 
gyvenam, ar ne.

Taigi gamta yra visai kas kita, negu re
ligija aiškina. Ir tik teisingas gamtos paži
nimas gali,atnešti žmonijai naudos. Visas 
progresas, kokio tik žmonija yra pasiekus, 
buvo padarytas tik ačiū tiems, kurie dirbo 
taikydamiesi prie gamtos Įstatymų. Iškir
timas girių, išciirbimas laukų, pastatymas 
miestų, išradimas mašinų, laivų ir geležin
kelių — vis tai žmogaus užkariavimai, ku
rie pagerino ir civilizavo pasauli, ir kurie 
ėjo sulyg gamtos Įstatymų.

Todėl kuomet visi žmonės supras, jog vi
satoje viskas darosi sulyg gamtos Įstatymo, 
bet ne sulyg Dievo noro, ir kad maldomis 
nieko negalima išprašyti, jie tuomet liausis 
jieškoję pas Dievą pagalbos. Tuomet jie 
liausis klupoję, o atsistos ant kojų ir pradės 
gerinti pasauli savo pastangomis. Jie suži
nos, kaip išnaikinti ligas ir pailginti gyve
nimą. Jie paims tada visas bažnyčias ir pa
vers jas i mokyklas, kur žmonės nebus mul
kinami pasakomis apie pragarą ir dangų, 
bet bus mokinami geriaus gamtą pažinti. Ir 
pasaulio pramonę jie tuomet pastatys to
kiais pamatais, kad nebūtų vieni išnaudoto
jai, kiti išnaudojami, bet kad visi galėtų 
naudotis savo darbo vaisiais ir laimingai 
gyventi. Jei kuris tuomet parodys palinki
mo prie pikto, tai toks bus ne baudžiamas ir 
j)ersekiojamas. bet mokinamas geruoju. 
Brolžudingos karės tuomet bus panaikintos 
ant visados. Žmonės dės visas savo pastan
gas, kad pasaulis butų kuogražiausis ir kad 
gyvenimas butų visiems linksmas ir sma
gus.

Šis pasaulis yra tikri musų namai, o žmo
nija, ta musų broliai ir seseris. Mes jau ži
nom, kad visi tikėjimai ir Dievas yra pačių 
žmonių padaras. Žmonės susitvėrė Dievą 
dėlto, kad kitaip negalėjo išaiškinti gamtos 
apsireiškimų. Laukinis žmogus garbino vis
ką, ko tik jis negalėjo suprast — net upes, 
medžius ir gyvūnus. Labai daug dievų turė
jo senovės Indija, Babilionija, Egiptas, 
Graikija ir Roma. Bet išnyko tos valstybės, 
išnyko ir jų dievai. Iš daugybės dievų šian
dien pasiliko jau tik vienas, bet ir tam jau 
ne visi tiki. Mokyti žmonės tyrinėja pasau
li, ir niekur neranda ženklų, kad butų koks 
nors Dievas. Pats Dievas irgi niekur nėra 
žmonėms apsireiškęs. Kaip svietas stovi, jo 
da niekas nėra nei matęs nei girdėjęs. Pra
eis da kiek laiko, ir paskutinis Dievas išdils 
iš žmonių minties. Paliuosuotas žmonijos 
protas turės daugiau laiko apšvietos ir 
mokslo darbui.

(Galas)



POLEMIKA IR KRITIKA
nai jau turi savo svetainę, 
kurioj lošiami teatrai, ren
giami koncertai, prakalbos 
ir atsibuna kas vakaras net 
keli susirinkimai Įvairių 
draugijų. Tame name ran
dasi didelis 57-tos kuopos 
Susiv. Liet- Aut knygynas 
ir vaikučių mokyta. ši na-

W()R(ESTER, MASS.
Atsakymas p. V. M. Če

kanauskui.
Gerbiama ''Keleivio” Redakcija! 

Čia siunčiame atsakymų V. M. Če
kanauskui į jo šmeižtų, tilpusi 
"Amerikos Lietuvio" No. 23. Šį at
sakymų buvom pasiuntę "Amerikos 
Lietuviui”, bet jo redaktorius atsi
sakė jį talpinti, motyvuodamas, buk 
musų atsakymas parašytas nepri-. .. n -
šilai kabi laikraštinės etikos. mą užtaikoy; S^iyjjemjusios

lodei prašome gerb. "Keleivio” ' ■ rJ » • . • • r.
Redakcija patalpinti "Keleivio” 
skiltyse ši musų atsakymų. Tegul 
Worcesteri<> lietuviai pamato, kuo
mi yra p. V. M. Čekanauskas ir ko
kios etikos prisilaiko ”Anierikos 
Lietuvis”.

Varde Worcesteriu Susivienijusių
Draugijų Komiteto 

S. V. Bakanauskas. sekr.

Susivienijusių Worceste- Į ^Vs^v’.
rio Lietuvių Progresyvių 
Draugijų Komiteto susirin-

.Jau laikas užsisakyti laiva
kortes lietuvių Įstaigoje

BALTIC STATĖS BANK 
294 Eighth Avė. NewYork,N.Y. 
A.ad prisidėti prie didžiausios 
ekskursijos Į Lietuvą didžiausiu 
ir gražiausiu laivu MAJESTIC. 
LIEPOS (JULY) 29 d., 1922 m.

Keleivius lydės Baltic Statės 
Banko pasiuntinys

p. RAPOLAS KRUČAS 
jš pat New Y'orko į Piliavą, Eit
kūnus ir Kauną, visu keliu tvar
kydamas ir aprūpindamas visus 
keleivių reikalus. Svetimų kon
sulų vizų nereikės. Lenkų Kori
dorius bus apsilenkta. Nuo ke
leivių p. Kručas 
čius paveikslus 
turės).

šalin jurų
yra

JIEŠKAU kunipano su maža suma , 
_ biznio. 

Atsišaukit greitai: (27 >
Ubas A. M. % Universal Sales O». 
346 East 53rd st., New York, N. Y

Pajieškau draugų bei draugių: Ka
zio Sangailos, kuris gyveno Newark, pinigų prie labai pelningo 
N. J., Kazio Diruko, kuris gyveno 
Manchester, Anglijoj ir Kazio Asta- 
šausko, su kuriuo persiskyriau 1918 
metais San Francisco. Cal. Meldžiu 
atsišaukti tų visų merginų, kurios su- 
si rasinė jot su manim 1920 metais 
man būnant Lehigh, Montana. Pajieš
kau Andriušiutės. kuri gyveno So. 
Boston, Mass. (Ji mirė uu metai at
gal. — Adm.) Meldžiu visus atsi
šaukti šiuo adresu:

P. M. Kailis
9610 Grahain avė , Detroii, Mich.

A PSI VEDIMAI.

vVorccsterirr JgeUivių., Pro- 
gresyvės [pįfąugjję^ kaip 
tai: Lietuvos Šunu ir Letu- 
vos Dukterų draugijos, S. 
L. A. 57-ta kuopa, Apsvil
tos Bendrovė, ”Aido” cho
ras, Liet. Moterų Progres. 

kuopa, Amerikos 
Liet. Darb. Literatūros Dr- 
jos kuopa, vaikučių ”Žibu- 

kime, laikytame 15 d. birže-Į ’ Draugija, Lietuvių 
lio, 1922 m. tapo perskaity- Darbininkų Kiiubas ir apie 
tas p. V. M. Čekanausko |

tilpes
Lietuvio” No. 23 po antgal-Į *r PaPrastM
viu: ”Worcesterio Lietuvių 
Draugijų Taryba arba kaip 
Worcesterio Lietuviai orga
nizuojasi”. _ -

Tame savo rašte p. Čeką- P? Pir™ mortgečiaus; tais 
nauskas nori pasigirti, kad 
tik jam atvažiavus iš Lietu- .. .......
vos i Worcesteri tapo pra
skleista tarpe lietuvių ap- 
švieta ir pradėta lietuvius 
organizuoti. Gi iki tam lai
kui nieko neveikta, tik taip terio Lietuvių ------
sau gyventa, be jokio tikslo. Bendrovė turi dideli parką,

Čia turime pasakyti, kad apie o akrus žemės, ant pui- 
per pastaruosius aštuonis kaus ežero kranto, su namu 
metus netik kad niekas ne- ir didele svetaine šokiams, 
žinojo apie p. Čekanausko Prie šios . Bendrovės pri- 
”gabumus”, bet net mažai -klauso apie oOO lietuviu
kas žinojo, jog tokia-ypata, pirmeivių šėrininkų. 
kaip Čekanauskas, randasi Negana to, Worcesterio 
Worcesterv. Vadinasi p. če- Lietuvių LTkėsų Kiiubas tu- 
kanausko bandymas pasi- ri savo puikų vasarnami, 
girti savo "veiklumu” yra taip jau su svetaine prie to 
taip tuščias, kaip tuščias paties ežero. Prie Kliubo 
vra puodas. (priklauso apie 600 narių.

Ne astuoni metai, bet Taigi čia reikia pasakyti, 
daugiau kai šešiolika metų kad nei viena Amerikoj lie- va KaiD zmonts> o 
įto-il ovvavn ir fnhptrvviin- tUVIU kolonija neturi tO, Ką tai imk divorsą. atgal gywvo n teneg\\uo _ j lietuviai vra man Pranešti- Paeina iiKa“- ja.štai kokios organizacijos: |netuvidi gub., Telšių apskr., Zorubų
Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio ir . , . ;kaimo-
Šv. Liudviko draugijos, S. 'Jei^u kurios Worcesteno 
L A. 57 kuopa, T. M. D. lietuviu uraucijos kur nors, 
kuopa, Lietuvos Sūnų jr P^sjii dus ar kur kitur kam-1 
Lietuvos Dukterų draugi- pjnmkauja, tai cik tokios, 
jos, Lietuvių Ukėsų Kliu- -v!R; Čekanauskas ir,
bas, Susivienijimas Worces- ;°- Tarjba , apie kurią jis; 
terio Lietuvių ProgresyviųpalP uaug prirašė n nieko. 
Draugijų. L. Šoc. Sąjungos nepasake. Nors vardan tei-, 
40-ta kuopa, Petro ArminoTarybą ir; 
teatrališka kuopa. Pr. Vai- Hegahma daug ka pasakyti.
v 1 • — • I t* inciii 1A/ r\v»/«AL’rnv»iPcaicio choras ir Laisvama-|v - . _ . - .
nių kuopa. Tris paskutinės 
tapo perorganizuotos ir pa
siėmė sau kitus vardus.

Visos viršminėtos organi
zacijos buvo ir yra žymios 
netik nariais, bet ir turtu.

Reiškia, kad pagal tuom- 
laikini Worcesterio lietuvių 
skaitlių jie buvo daugiau 
organizuoti, negu p. Čeka
nauskas sau isivaizdina ir

’*_____ 1150 atskirų ypatų, to'namo
”Amerikos -šėrininkų: profesionalų, biz- 

' darbi-
ninku.

Trumpas laikas 
tam namui gauta iš 
Lietuvių Amerikoje $8,000.-

atgal, 
Susiv.

; tapo atmokėti bu
vusieji to namo seni mort- 
gečiai, o likusieji suma pi
nigų paskirta svetainės pa
didinimui.

Apart svetainės, Worees- 
Apšvietos į

i I

nuims krutan-
(moving-pic-

ligą!! Laivas 
MAJESTIC yra taip didelis 
(956 pėdų ilgio ir 100 pėdų plo
čio), kad vilnys nepajiegia jo 
pasupti. Keleiviai jaučiasi kaip 
gražiame miesto hotelyje.

Visa trečioji klasė išdalinta j 
atskirus kambarius po 2, po 4 ir 
(» lovas.

Kelionė iš New Yorko į Kau
ną užims tik 9 dienas. Laivakor
tė i Piliavą $106.50, į Kauną 
8107.50. War Tax $5.

Reikalaukite pasportų ir lai
vakorčių per

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Are- 
New York, N. Y.

Aš, Paulina Žukauskaitė, jieškau 
brolio dukters Juzės Mikelaitės-Juo- 
daugienės, Onos Mikelaitės-lncienės 
ii Anelės Mikelaitės; paeina iš Su
valkų gub., Seinų apskr., pirmiau gy
veno Pittsburghe, apie 20 metų Ame
rikoje. Malonės atsisaukt, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas žino teiksis 
pranešti. (28)

Paulina Žukauskaitė
2625 Tilton st., Philadelphia, Pa.

Aš, Petronė Piyr.n, pajieškau Juozo 
Puplinsko. iš Kauno miesto. Pirma 
jis gyveno Kankakee. 111. Kas apie jį 
žinot praneškit arba pats lai atsišau
kia, yra svarbus reikalas.

Mrs Petronė Plynn
1072—13th avė. S. E.,

Minneapoiis, Mino.

Aš. Magdelena Kaustieklaitė, pa
jieškau Julijonos Uselaitės, po vyrui 
Šimkienės, Kretingos apskričio, Vie- 
verženų parapijos, Aisenų sodžiaus, 
15 metų gyvena Amerikoj. Lai pati 
atsišaukia ar žinanti apie ja malo
nėkite pranešti, už ką busiu dėkinga. 

Magdelena Kaustieklaitė
327 W. Houston st., New York, N.Y.

y

Pajieškau pusbrolių: Petro Kaz
lausko iš Neciunų kaimo. Biržų vals., 
ir Kazio Naktinio, iš Griauzdės vien
kiemio, Papilio valsčiaus. Aš tik at
važiavau iš Lietuvos ir atvežiau duu^ 
gerų dieną nuo namiškių. Jie prašė 
apsakyti apie jų gyvenimą. Tai: 
prašau atsišaukti arba kas žinot pr; 
neškite.

Jonas Guligauskas
7 Lothrop st., Brighton, Mass.

Aš, Ona Bekeriutė, pajieškau bro
lio Petro Bekerio, kuris pirmiau gy
veno Detroite, Mich., Potam buvo iš
važiavęs į Bush Mountain, Pa. A: 
girdėjau, kad jį patiko nelaime — Ii 
kosi užmuštas. Katrie draugai žinote 
apie jį, meldžiu suteikti man plates
nių žinių, už ką busiu labai dėkinga.

Ona BeKeriutė-Šimkienė
Box 52 West Sta.. Akron, O’nio. 

Pajieškau šių ypatų: Ipolito, Alek
sandro, Boleslovo ir Mykolo Čižaus- 
kų. Paeina iš Pakruojo parapijos, Pa
nevėžio vai., Kauno rėd., Poskečiu 
kaimo. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

Chas. Maxon
1323 S. Leithgow st., 

Philadelphia, Pa.

Jieškau sunaus Mikolo Žemantaus- 
kuris angliškai rašosi Mike 

o 
ie

a-

.S

Pajieškojimai
Pajieškau Uršulės Gelusevičiukės, 

Vilniaus rėdy bos, Trakų apskričio, 
Daugų parapijos, Duksonių kaimo. 
Aš, Vincusė Velkauskiutė, po vyrui 
Petraitienė, turiu prie jos labai svar
bų reikalų. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žinote, malonėkite pra
nešti Wm. Petraitis

31 Lawrer.ee st., Paterson, N. J.

Pajieškau savo vyro Petro Kum
žos, kuris pabėgo nuo manęs 20 d. 
bepos, 1921 m. Išėjo į darbą ir po 
pedei negrįžo. Paliko mane su mer-. ko, kuris angliškai rašosi 
į aite trijų metų. Sugrįšk ir gyvenki-' George Mitrin. 1918 metais jis buv< 
va kaiu žmonės, o jei nenori gyvent, Los Angeles, California. Turiu prii 

Jei kas >į žinot, jo labai svarbų reikalą. Lai jis oats 
■ i.tsišaukia arba kas apie jį žinot ina-

Zorubų lonėkite pranešti,
, kinga.

Kastancija Kumžienė Eva Žemantauskienė
64 Orr st., Pittsburgh, Pa. P. O. Box 68,

i ■ - - - --__-. ... - . -■ rr j. ■ ru—u » - — 11 ii w ,, ■ ■ i „i

už kų busiu dė-
(28)

Fountain, Mich.

Nashua audėjų kova.
NASHUA, N. H. 

Audėjų streikas sekasi 
gerai; visų tautų darbi
ninkai laikosi vienybėj; 

kompanijos skebų 
negauna.

Birželio 23 d. Nashua 
streikieriai turėjo masinį 
susirinkimą. Apie 2 vai. po 
pietų pilnutėlė svetainė pri
sirinko streikuojančių dar- 

į bininkų, o dalis turėjo grįžti 
nuo svetainės, nes pradėjus 
lyti i svetainę negalėjo įsi
grūsti.

zmuon-ao mu įoxv aižoma “ i ' Ak i • Pirmas kalbėjo unijos de-
bando meluoti absoliutiškai | legatas angliškai. Savo kal-

”■ ° (})0je jįs pareiškė, kad darbi
ninkai negrįžš į darbą tol, 
pakol kompanija nepriims 
darbininkų reikalavimų, t.y. 
8 valandų darbo dieną ir 
tinkamą mokesti. Susitaiky
mas su kompanija kitaip 
nebus unijos priimtinas, pa
kol patys darbininkai nesu
tiks ir nenubalsuos, kad 
grižš dirbt.

į Pareiškus tai unijos dele
gatui, svetainėj kilo di- 
džiausis entuziazmas ir sve
tainėj pasipylė balsai ”8 va
landos, 8 valandos!” Ant 
gatvės vaikai ir streikieriai 
pradėjo rėkti: ”8 valandos, 
ura, 8 valandos, teisinga 
mokestis I”

Antras iš eilės kalbėjo 
graikų atstovas, baigiant 
iam kalbą svetainė visa su-* 
riko: „ura, 8 valandos!” 

Trečias iš eilės kalbėjo 
„Keleivio” leidėjas -J. Gegu
žis. Kalbėtojas apibėgo 
abelnai visus streikus, nu- 

' > kaip kiekviename 
i streike kompanijos bando

nes ji nėra visų Worcesterio 
lietuvių Taryba ir nieko ne
veikia, išskiriant kad daro 
bandymus Worcesterio lie
tinių klaidinimui, kaip ly
giai ir p. Čekanauskas 
savo „raštu”, būdamas 
„samozvancų tarybos” 
kretorium.

Dabar bus _ aišku, 
Worcesterio lietuviai 
organizuojami daug seniau,

su 
tos 
se-

kad 
yra

nežinodamas VVorccsterio cal. Įgavo supratimą ir kad 
lietiniu praeities. Čekanauskas rašo memoda-

Toliau Čekanauskas sako, 'na? ir smeizdamas W orees- 
buk VVorcesterio lietuviai teI?° uen blo-:
pradėjo skaityti laikraščius Ra*s nol.ais;. . 
tik karui užėjus, idomauda- . • ...... .
mi karės žiniomis ir per tai Į ^2 
tik susiprato.

Tas yra netiesa ir didelis 
pažeminimas Worcesterio 
lietuvių vardo. Nei Čeka
nauskas, nei kiti jam pana
šus apie karę dar nesapna
vo. kada Worcesterio lietu
viai (žinoma, ne visi) netik 
skaitė visus lietuviškus laik
raščius, bet net Įsigijo ir už
laikė du laikraščiu: ”Ameri
kos Lietuvi” ir ”šakę” — 
juokų laikrašti. į

Dar toliau, p. Čekanaus
kas sapnuodamas rašo, buk 
Worcesterio lietuviai netu-1 
ri tautiško namo — svetai
nės ir pataria ’’Worcesterio j 
Lietuvių Tarybai” tuomi i 
pasirūpinti.

Čia tai jau begėdiškas! 
melas, kuri „Amerikos Lie-! 
tuvio” redakcija turėjo pa
stebėti, nes ir pats „Ameri
kos Lietuvio” leidėjas, p. M. 
Paltanavičia, yra šėrininkų j 
Worcesterio lietuvių tautiš
ko namo-svetainės.

AVorcesterio lietuviai se-

Susivienijusių Worceste-
‘ i . Lietuvių Progresyvių 

I Draugijų Komitetas:
Pirm. M. K. Staliulonis,

' Vice-pirm.
s -J. -J. Kalakauskas,
; Ižd. A. J. Katkauskas,
! Fin. sekr.

Marcelė E. Rutkauskienė, 
Prot. sekr.

S. V. Bakanauskas.
Kasos globėjai:

P. Bacevičius, 
J. J. Žalimas.

Svetainės užžiurėtojas
J. K. Traupis. I

... ,, '' ,,r r.'

Redakcijos Atsakymai.
Tykiam. Ačiū už kores

pondenciją. vienok sunau
dot negalėsime, nes apie tai 
tilpo jau dvi korespondenci
jos. Rašinėkite i musų laik- rodė 
rasti tankiau. i ‘
BicknelI Gyventojui. Apart visokiais budais suardyti 

slapyvardžio redakcijos ži- darbininkuose vienybę, kaip 
niai reikia priduoti tikrą sa- iš pačių darbininkų tarpo 
vo pavardę ir antrašą. Ki- atsiranda parsidavėlių ir tt. 
taip korespondencijų netal- Kalbėjo apie pusantros va- 
pinam. landos ir nė vienas streikie-

i|1
i
i

rių nesijudino iš vietos, nors 
tarpe streikjerių randasi 8 
tautos. Kalbėtojas baigda
mas kalbą paprašė lietuvių 
streikierių, kad jie pareikš
tų savo nusistatymą ir tuo- 
iaus pasipylė balsai: „Ura, 
8 valandos, ir tol nepasiduo- 
sim, kol unija nesusitai
kys!” Buvo girdėtis ”dievaš 
nepasiduosim!”

Toliaus kalbėjo francuzų 
atstovas. Lenkams truputi 
paaiškino lenkiškai Gegužis. 
Visų tautų darbininkai 
pareiškė, kad iki tol neis 
dirbti, kolei kompanija ne- 
išpildys darbininkų reikala
vimų.

Kompanija su keletą dar
bininkų tyčiomis leidžia ma
šinas vienoje dalyje, kad su
ardžius darbininkuose vie
nybę, taipgi paleido parsi
davėlius per streikuojan
čius, kurie ragina eit j dar
bą ir grasina, kad paskui 
negaus darbo. Bet visos 
kompanijos pastangos nu
eina niekais, darbininkai nė 
vienas tų pasakų nepaiso. 
Buvo nuėję dirbt keletas 
farmerių. Streikieriai ap
skelbė jiems už tai boikotą 
ir niekas neperka jų pro
duktų. Lenką, kuris vaikšti
nėjo po stubas ir ragino eit 
dirbti, streikieriai išmetė iš 
savo tarpo, žodžiu pasakius, 
visų tautų streikieriai la
bai gerai supranta savo rei
kalus ir pilnai galima ti
kėtis, kad streiką laimės.

Liepos 4 d. bus streikierių 
piknikas, kuriame galės da- 
lyvaut ir pašaliniai. Tą die
ną bus visų tautų kalbėto
jai ir unijos atstovai. Pel
nas skiriamas palaikymui 
streiko ir šelpimui streikie
rių šeimynų, kurios neturi 
iš ko pragyventi.

Našvės Dzūkas.

Pajieškau gyvenimui draugės. Man 
labai yra reikalinga gaspadinė. Aš 
esu 45 metų senumo vaikinas, turto 
turiu iki 19 tūkstančių. Atsišauku
sioms duosiu atsakymų tiktai tai, 
katra prisius savo paveikslų. Vaiki
nus meldžiu nerašineli. (27)

P. Dobri
1459 Milwaukee avė., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui nejaunos 
merginos, mylinčios gyventi ant far- 
mos. Aš esu 44 metų, turiu savo far- 
mą, kuri randasi tik 4 nuritės nuo 
miesto. Norinčios apsivesti rašykit 
šiuo antrašu:

Mathew Dumblewski
R. F. D. 4, Box 44, Danbury, Conn.

KIEKVIENOS MOTINOS 
UŽDUOTIS —

Parūpint tinkamą maistą savo kū
dikiui.

Motina iš Brooklyn rašo: "Kuomet 
mano pienas užtruko, aš bandžiau 
duot: savo kūdikiui visokį maistą, bet 
vis nebuvo tinkamas. Pagalios dakta
ras liepė duot Bordeno Eagle Brand 
Pieną ir mano kūdikis staiga pradėjo 
atsigriebti, šiandien jis yra pavyz
džiu sveikatai.”

Šiame laikraštyje laikas nuo laiko 
iųs rasite apskelbimą Borden’s Eagie 
Brand M lik. Tai yra maistas, kuris 
užaugino daugiau vaikų, negu visi 
kiti maistai sudėjus krūvon. Iškirpk 
apskelbimų ir pasiųsk jį The Borden 
Company, New York, o jie prisius 
tau dykai visas instrukcijas tavo kal
boj, kaip penėti kūdikius, arba kny
gą su pamokinimais, kaip iš Eagie 
Brand pieno padaryti skanius val
gius. Pranešk, ko tu nori.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS.
Viršininkų adresai: 

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiting avė., Holyoke, Mass. 

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer st.,

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 I’ark st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, 

51 Adam st., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai:

1 Aleksandras Sagaila,
588 So. Summer st.,

Holyoke, Mass.
2 Stasys Pikturna,

593 Bridge st., Holyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

357 Park st., Holyoke, Mass. 
Susirinkimai atsibuna antrų nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802—Sth st
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth 

Knygiai: W. Gabris, 1027—Sth
J. Jokūbaitis. 728—lOth st. 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st 

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedeldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—Sth s t

3t 
st.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 

SU STORU.
Mcntellos miesto centre, namas 

ras, trįs tenementai ir storas. Biznis 
■r namas duoda jrera pelnų. Savinin
kas iš priežasties ligos važiuoja Lie
tuvon pasigydyti. • Kreipkitės ypatiš
kai aiba laišku pas: (28)

KLEMENSĄ KVARACIEJŲ
12 Intervale st.. Montello. Mass.
PARSIDUODA AUTOMOBILIS

Davis, 7 sėdynių. Parsiduoda pigiai 
iš tos priežasties, kad savininkas pri
valo važiuot į Lietuvą. Kam reika
lingas geras ir pigus automobilis, 
kreipkitės šiuo adresu: (26)

JURGIS BARANAUSKAS
49 Hudson avė.. Brooklyn. N. Y. 

Galima matyt nuo 6 ryte iki 11 vak.

sre-

KELIAUK I LIETUVA.
Liepos 8 d. Royal Mail linijos 

aivų ’’Orduna” iš New york'o 
kartu su Lietuvių Prekybos 
Bendrovės vice-prezidentu Vin
cu Stulpinu, kuris visus lietu
vius palydės iš New York’o iki 
<auno.
liepos 26 d. Cunard linijos lai

vu "Samaria” iš Boston’o kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris 
savo giobon paims visus lietu
vius keliaujančius per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybos 
bendrovei kada ir su kuom ma

nai važiuoti Lietuvon. Lietuvių ‘ 
Prekybos Bendrovė Tamstoms1 
aprūpins visus reikalingus ke-' 
ionei dokumentus ir suteiks1 
reikalingų nurodymų, kaip ga-; 
ima greit ir lengvai į kelionę. 
Lietuvon išsirengti. (D L

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 W. Broadway, ’
So. Boston, Mass. ;

FAKTAI APIE LIHU VĄ
—

»
j Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

Čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
tino 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei-i 
kalo yra da pridėtas didelis spal-■ 
vuotas žemlapis, kuris parodo1 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad carą s yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti, j

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje. 1
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re

mia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą "Tėve Mu

sų."
10. Vokietijos revoliucija iš- ' 

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai. 

Lenkai užima Vilnių.

$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

I’risiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadwa.v, So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJAM 500 VYRV ant 

tabako plantacijų, 'teras buriias. uz- 
dyką nuvažiavimas nuo čia į darbą. 
Alga kas savaite. Atsišaukit tuojaus. 
Pribukit i (28)

CARROLL’S LABOR AGENUY
24 Allyn st„ Hartford, Conn. 

(palei gelžkelio stotoj

KAD turėt gerą sveiks
ti privalot turėt gerus 
dantis. Geriems dantims 
ir gerai sveikatai varto- 
kit CALGATES.

I’irk triubelę šiandien

DIDELĖS MIEROS 25c.

4-MMMMMMMMMMMM 
i Dr- A. J. Karatais

Gydytojas 
ir Chirurgas

12.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. 

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re- '

presijos Lietuvoj. (Smmmmm
17. Gabrys išduoda savo sėb-j 

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas. .
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.'
23. Namų ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi-, 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemiapiu tiktai

Laikinoji Lietuvos konsti-
|

Gydo užsenėjusiaa ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiška* ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHCAGO, ILL

TEL. BULE V ARD2160. !
? s '
4MMMC

Phone, West 2191

DR. J. J0NIKA1TIS
Laikas: 1--3 ir 7—9 vai vak. 

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

| 70 DAINŲ! | 
į'J Chorų ir jų vadovų žiniai: J)J 
X Atspausdinta 70 choralių dai- p 
V nų vienoje knygoje. Diduma tų Jjr 
Jj dainų maišytų chorų balsams; k 

X dalis jų vyrų arba ir moterų Ą 
J. kvartetai ir dalis duettų, kurie .{• 
tfĮ tinka geriausiai vaikų chorams. K yį Knygos kaina 1 d. 50c. A 
y Atyda! Kas ims dabar iš kar- .į 
4,1 to 20 knygų, gaus už 15 dol. K <4 Pažeminta kaina bus tik iki p 
y 1 d. liepos mėnesio, 1922 
Č’ Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
•jJ 769 Broadway, So. Boston, Mass jfi

m.

Mass.

Keliai-- 
kadangi

Po Lietuviška Vėliava!

/

Lietuvos 
Valstijos 
Bankas

Lietuvos 
Valstijos 
Bankas

KAITTALIZUOTAS VOKIET [JOS. ANGLIJOS ir AMERIKOS 
BANKŲ.

SKYRIUS: Montello, Mass., Lietuvliį Tautiškam Kama
W. J. PETKON, ĮGALIOTINIS

Lietuvos Valstybės Banko Skyriai yra įsteigti Lietuvoj kožname 
mieste ir miestely, taip kad Amerikos lietuvių parleidimai pinigų 
išmokami i 3 savaites l>e jokių kliūčių po atsakomybe United Statės 
Banko su užtikrinimu Lietuvos Valstybės.

Taipgi parduodame laivakortes ant geriausių linijų, 
jantiems Jjetuvon ir iš Lietuvos parupinam pnsportus, 
esu registruotas Notaras Amerikos ir Lietuvos.

W. J. PETKON
Lithuanian National Bldg., - Montello,

Lawrer.ee


i

6 KELEIVIS

Sveikatos Kampelis.
dažnai yra neramus ir ne
smagus. Kad davus vienų 
metų senumo kūdikiui 14 
valandų miego, kurių jis 
reikalauja, visos pastangos, 
turi būt dedamos, kad pa-į 
laikius jo miegamąjį kam
barį vėsiai kaip naktį, taip 
ir dieną.

Maudynė prieš einant 
miegot atvėdina užkaitu
sią kūdikio odą, taip kad jis 
gali ramiai miegoti.

Motinos neprivalo duoti 
kūdikiui vaistų, kad ji už
migdyti. Jeigu kūdikis ne-

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 
VASAROS LAIKU.

Kūdikių priežiūra prade
da tapti tikru mokslu. Moti
nos visur pradeda mokytis 
ir tyrinėti tą dalyką, nes jis 
priklauso priežiūrai jų pa
čių vaikų, ir su uolumu rei
kalauja, kad tas mokslas 
joms butų duodamas iš vi
sų šaltinių. Šiame trumpa
me straipsnyje smulkmeniš
kai visko nebus galima iš
dėstyti. Naudai motinų, ku
rios nori pilnų informaci
jų, Vaikų Biuras, Washing- 

letinurapie’varkų"prfežiū-|tis. kurią ji turi ištirti, bet 
rą, kuriuos veltui siųs mo- niekad neturi duoti vaistų, 
finoms, kurios tik parei- joi nebus daktaro įsakyta, 
kalaus. * ----------

’jįnv. Kiti valgiai turi susidė
si ti tik iš pieno.
j!
i!

■!l

tone, turi išleidęs kelis bu-miega, tai tam yra priešas-

Vasarinis valgis.
Motinos visuomet steng

damos vaikus užganėdinti, 
kartais neišmintingai jiems 
valią duoda. Ypatingai kas- 
iir.k maisto. Skanumynai 

,4nuo šeimynos stalo ir visokį 
paragavimai sugadina ktrJi- 

,kb naturališką apetitą dėl 
paprasto naudingo maisto. 

L\Te sykį galime matytį mo
kina duodant kūdikiui para- 
Į gauti šaltos košes arba ko
kio ten gėrimo, kuomet ji 

į pati sustoja sau nusipirkti.
Namie darytą šaltą košę ga

ilimą duoti dviejų metų ku- 
j‘!ik:ui su pietais, bet pirktą 
įšaltkošę negalima duoti, nes 
(negalima žinoti iš ko ji pa
dai

Vasariniai aprčdalai.
Karštis, koks esti nuo 

iki rugsėjo m. dau- 
vietii Suv. Valstijo- 
labai sunkus kudi- 
daug triūso reikia 
padėti, kad užlai

kius ji ramiai, nuolat tėmi- 
jant jo valgį, aprėlalą, mau
dynę ir t.t.

Kad užlaikius kūdiki ra
miu per liepos ir rugpiučio 
m. karščius, reikia ji labai 
lengvai aprengti, jeigu bu
tu reikalas galima beveik 
visai nurengtą laikyti per 
karščiausi dienos laiką. Vil
nonės juostos, vvstiklų ir 
plono apvalkalo užtenka, jei 
motina pasistengs apmauti 
jam pančiakas, marškiniu- 

(kus ir kitus drabužius kaip 
(diena pradeda atvėsti. Yra 
i labai svarbu jį neužšaldyti, 
t ir jeigu staiga atvėsta, taip 
J kaip prieš vėtrą arba smar
kus vėjas pradeda pusti, 
vaiką' tuojaus reikia taip 
aprengti, kad jis negalėtų 
staiga atvėsti. • 

į šiaurėje ir vakaruose dra
bužiai turi būti pritaikomi 
\ > oro. Gali būti karštų

Jiems reikia - dienų, kuomet vaiką reikė-
- vandenyj į tų aprengti taip kaip aukš-
— įčiau aprašyta, bet geriausia

Maudynė. (yra ir vaikas bus ramus su
Sveikas kūdikis, nežiūrint i plonais marškiniais, juosta, 

kiek amžiaus, turi būt kas-;ir suknele su vilnoniu ap- 
diena maudomas. Geriausiai į riaustuvu vėsesniame ore. 
maudyti rytmetį. Vasarą,! Mažučiu vaikų kojos turi 
kada reikia ji vėsiai užlai-.buti šiltai užlaikomos su 
kyti, jis turi būti maudomas plonomis vilnonėmis pančia- 
prieš migdysiant. Drung- T 
nas vanduo, nuo 85r F. iki 
90r F. yra geriausis, nors 
paaugėję vaikai mėgsta 
kiek vėsesnį. Visai mažai 
muilo reikia vartoti. Muilas 
niekad neturi būti stačiai 
trinamas ant kūno. Karš
čiuose kūdikis turi būti taip 
maudomas, kad jokis vėjas 
ant jo nepūstų, nes jis leng
vai suserga slogomis, 
dėlto išėmus iš vandens jį 
reikia tuojaus aprengti.

Išmaudžius vaikas turi 
būti švelniai ir atsargiai nu
džiovinamas, išlengvo abru- 
su tapnojant kuniuką. Tal- 
kum miltukų galima trupu
tį užbarstyti ant odos 
raukšlių, kaip tai kirkšnyse 
ir po pažastėmis, bet daugu
mas motinų perdaug tų mil
tukų vartoja ir užkemša 
odos skylutes.

Per karštį, kada oda gali 
būti kiek užsidegus, seįvnų 
maudynė gali kūdikiui pa
gelbėti. Reikia bovelninį 
maišiuką liuesai sdynų pri
pildytą įmerkti į vandenį, ir 
išspausti, ir tai daryti kol 
vanduo paliks pienuotas. 
Įdėti kūdikį į maudynė, lai
kyti kelias minutas ir išim
ti be plovimo. Muilo nerei
kia vartoti.

Kūdikių valgis vasaros
laiku.

Mažųjų kūdikių valgis 
yra svarbiausia dalykas, ne
žiūrint koks laikas nebūtų. 
Bet vasarinis valgis turi sa
vo neparankumus. Jeigu 
kūdikis maitinamas motinos 
pienu, motinos vargas yra 
daug mažesnis, ir jeigu jis 
yra maitinamas reguliariai 
kas tris ar keturios valan
dos ir gauna užtektinai 
vandens tarp valgių, jis tu
rėtų. augti puikiausiai. Bon- 
ka penimas kūdikis grei
čiau gali nukentėti nuo va
saros karščių dėl sunkumo 
išlaikyti pieną saldžiu ir 
liuosu nuo ligos mikrobų. 
Pienas turi būti pristato
mas šaltas, užkimštose bon- 
kose, ir turi būti laikomas 
šaltai, kol reikia kūdikiui 
duoti. Jeigu yra abejonė 
apie pieno tyrumą, atsar
giau yra pieną atvirinti 
nors per didžiuosius karš- 
čius. Iš bonkos penimieji 
kūdikiai turi mažiau gauti 
valgyti per karščius ir turi 
būti lengvai penimi, kol pra- ' prie 
deda atvėsti. 
duoti užtektinai vandens. Į tų aprengti taip kaip aukš

birželio 
gumoje 
se yra 
kiui. ir 
motinai

i

ta.
Vieton šaltkošės geriau 

pagaminti vaisių gėrimus ir 
•eguliariškai vaikams duo

ti. Nepatartina vartoti sal-, 
džius sirapus. Kaikurios 
motinos duoda vaikams šal
tos arbatos arba kavos, tas 
pavojinga. šaltas vanduo 
kūdikiui geriausias gėri
mas.

Kūdikis ir jo bonka.
Jeigu kūdikis krūtimis 

nėra penimas, tai tuomet 
reikia ji peneėti iš bonkos. 

motinos pieno 
s yra karvės 

ir kožnas kūdikio

Vienintelis 
užvaduotojas 
pienas

i valgis turi susidėti iš dalies 
; pieno. Motinai sunku gauti 
j gero pieno, užlaikyti švariai 
Į ir šaltai iki vartojimo ir po 
(tam tinkamai pritaikyti. Ge- 
I riausia virti pieną prieš 
j vartojant.

Sulyg sekančių senumų 
i kūdikis turi imti sekančiai 
; pieno:

Amžius Kiek turi gauti 
1 savaitės......... *4 uncijos
1 mėnesio 21 -_> iki 31 unc.

(3 mėnesių .. 4 iki 5 uncijų 
6 mėnesių ......... 6 unci jas
S mėnesių ......... 8 uncijas PASTABĖLĖS APIE 

SVEIKATĄ.

ŠVEDUOS 
AMERIKOS 

LINUA
I LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVY YORKO ihl LIEPOJ A L S 

per Gothenburgų, Švediją. Pasaiieria: 
bus tr^nsferuoti ar.t jūrių tiesiai

LIEPOJŲ
SK DROTTNINGHOLM

Liepos 15, Rugpiučio 19
S. S. STOCKHOLM

Liepos. 27, Rugsėjo 5
Trečios Liesos kainos: 

HAMBURGĄ------------- $10X50
DANZiGA ir PILI A V A $106.50
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
1 reėtos Klesos pasazieriai turi ka

binus tiktai su 2—1 lovukCm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
S W EDI S11 AMER1CAN LINE. 

21-24 Statė Street, New York City.

i

į/’Sfl Challenge Pieną
STANDARD
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GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.
Rašyk bite vienu iš adresų esančių ant leibelių kitos 

pusės dėl paveiksluoto dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

i
Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei nori, d 
perskaityk knygą |

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO . 1
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj 

,255 Broadway, So. Boston, Mass.
»

* 
s

SU 
ton
1 iepoju. 
didlaivin, 
Yorko k- 
<s paša

PER 12 DIENŲ I LIETUVĄ 
Greičiausias vandenir.-s keli?.®. 
Personaliai vedama ekskursija 
užjūrio susisiekimais 
e i Danzigą, Piliiava, Memelį ir 

Kelionė ant trijų greičiausi’.: 
kurie išnlaakia iš New 
Utarninkas. Trecios* kle- 

žieriam ■ kambariai.
M VURETAN I A AQUIT \NI A

BEBFNGAR1A.
Taipgi nėr Liverpool ir Glasgow 

LACONIA ......................... Liepos
CARMANTA ....................... Liepos
ALGERIA ............  Liepos

ASSYRIA 
ELY S1A

Laivakorčių ir 
kreipkitės pas artimiausj agentų jū
sų mieste ar apielinkėj.

6
13
15

Iš Bostono
............. Liepos
........ Rugpiučio
informacijų reikale

S
S

Lawrence’o Lietuviai
Važiuokite j Lietuvą tik per Urbšos ir Sekio Agentūrą.

Iš Bostono išeina didžiuliai laivai šiomis dienomis:
"PITTSBURGH” Liep. 29
"MAJESTIG” .. Liepos 8
"OLYMP1C” .. Liepos 15

”PiTTSBURGH” Birž.24 
”SAMARIA” .... Birž. 28 
"LACONIA” .. Liepos 26

Užsisakykite ant šių laivų vietą iškalno. Parvažiuosite 
kuogeriausiai ir greitai.

Iš New Yorko laivai išeina tankiai ir ateikite pas mus 
paklausti kainu ir dienų išplaukimo.

Siunčiame pinigus i Lietuvą greičiausiai ir žemiausiu 
kursu. Taipgi apmokame Lietuvoje ir doleriais. Darome 
visokius įgaliojimus, daviernastis. Esame registruoti No
tarai visose pasaulio valstybėse. Parduodame namus, lo
tus. Koki tik reikalą turėtumėt atlikti, visada užeikite 
pirmiausia pas mus. Iš kitų miestų klauskite patarimu 
laiškais. -

URBŠA, SEKYS IR KO.
101 OAK LAWRENCE, MA5S.

t Tel. 70581.

I

i

LAiVAKORTES
J LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRUPIN A M FRA DEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINI MO ANT LAIVO.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RAN TVODAMI. F AKT R A U- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

NORTHGERMAN 
LLOYO

Dubeltavais šriubiniais 
Laivais į

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas ant r? 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN 
Trečia Klesa. Puikus užda- 
99 Statė St., Boston. Mass.

j

• JEI NORI TUP.£T PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS [

UTaOAHffl T8AVEL BOREAD
136 East 42nd St NEW YORK. N. Y.

Motinos pienas.
Motinos pienas yra ge- 

riausis kūdikio gyvastį ir 
sveikatą užlaikyti, ir nei 
vienas iš kitų motinos pa
tarnavimų nėra taip svar
bus kaip jos pienas.

Pirmuose mėnesiuose sa
vo gyvenimo apart motinos 
pieno kūdikis neturi imti 
jokio kito valgio, tiktai va
saros laiku galima duoti at
šaldyto vandens kelis sykius 
į dieną. Bet kūdikis maiti
namas ir motinos pienu ga
li nukentėti, jeigu jis per- 
sivalgo. Daugumas gydyto
ju pripažįsta, kad nema
žiau kaip 3 valandos turi 
praeiti tarp valgydinimų ir 
vaikas geriau auga, jeigu 
penimas kas keturios valan
dos.

Jeigu motinos pienas pa
sirodo, kad jis nebetinka 
i kūdikiui, motinai gal reikia 
! tinkamesnio valgio, daugiau 
■skystų valgių ir permainų 
(jos gyvenimo papročių. Ga
li būti kad vaikas yra peni
mas pertankiai arba duoda
ma perdaug ant sykio, nes 
lengva pervalgydinti kūdi
kį, ypač kada motina turi 
perdaug pieno. Jeigu kūdi
kis negauna užtektinai mo
tinos pieno, galima vartoti 
truputi karvės pieno. Moti
na turi saugotis, kad turėtų 
užtektinai pieno nors per 
pirmus šešius mėnesius kū
dikio gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio gero
vei, kad motina stengtus

t Laikas subrusti naikinti 
pradedančias rastis anksty- 

sako Suv.vąsias muses,
Valstijų Sveikatos Biuras. 
Daug lengviau neleisti veis
tis šimtams musių dabar, 
negu kad gaudyti ir mušti 
milijonus vidurvasary.

Į 
komis, kurios apdengia visą 
koją.

Senesniems vaikams nėra 
i’eikalo turėti pančiakas ir 

(čeverykus per karščius, 
i Motina pati turi nuspręs
it!, kokias permainas reikia 
įdaryti, kad užlaikius vaiką 
ramiu.

!

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuras apskaitliuoja, kad 
virš septyni milijonai Suv. 
Valstijų gyventojų yra užsi
krėtę drugio liga.

LINIJA 9Broadvay, Ne^z^iork.NYAMERICA UNE

ir

Miegas.
Labai jaunas kūdikis di

desnę dali laiko praleidžia 
miegodamas, ir karštis ne
labai ji vargina, jeigu tinka
mai aprengtas. Toks kūdi
kis, jeigu motinos pienu 
maitinamas, nieko nenu
kenčia nuo karščio. Bet jis

Senesnio vaiko valgis.
Kaip kūdikiui sukanka 

i metai, jis turi būti valgydi
namas keturis sykius per 
dieną, jeigu jis yra sveikas, 
ir nieko neprivalo valgyti 
laikotarpiais. Tai yra labai 
svarbu vasaros laiku, kada 
karštis yra nepakenčiamas. 
Dauguma motinų nurami
na vaikus, duodamos jiems 
visokius daiktus netaiku 
valgyti. Paprastas dalykas 
yra matyti vaiką dar netu
rinti dviejų metų jau grau
žiant bananą arba saldaini. 
Vaikai, kuriems toks valgis 
yra duodamas paprastai 
serga vidurių ligomis, nuo 
kurių kas vasaną. miršta 
tūkstančiai, ygįkJL. Motiną, 
kuriai yra brangi- vaiko 
sveikata, neduos jam tokių 

reguliariškai tiktai tinkamą 
valgj.

Antroj dalyje pirmų me
tų reikia jam duoti vaisių 
skystimo, grūdinio valgio, 
džiovintos duonos, augalų 
sriubos ir kiaušinio trynių.

Antruose metuose jam 
reikia duoti grūdinio valgio, 
pieno, ryte ir vakare, kiau
šinių, augalų sriubos, su 
duona ir sviestu vidurdie-

Suv. Valstijų Sveikatos 
Biuro priruoštieji skait
mens parodo, kad pietuose 
suėmus Į krūvą visus nuos
tolius nuo karštinių, džio
vos, kirminų ir palagros, 
dar nėra tiek nuostolių, ko
kius padaro viena drugio 
liga.

Gerai pritaikinti čevery- y . . . ,
siomis vidaus šalimi:
kai. tinkamos formos, tie- 

riausia priemonė apsisaugo- 
t i nuo kojų silpnumo, nuos
paudų, „komų”
Suv. Valstijų Sveikatos Biu
ras. Tokie čeverykai tik 
tuomet nieko gero nepri- 
duos, kuomet kojos yra su- 
paraližiuotos arba sužeistos 
kaip nors kitaip. Bet dau
giausia kojų ligų paeina nuo 
negerai pritaikintų čeve- 
rykų.

sako

Dirbtiniai dantįs ant galo 
pradeda gauti pripažinimą, 
nes Suv. Valstijų Sveikatos 

pati užsHaikyti gero j svei- jBiurą? pataria juos vartoti, 
jei. tikrieji krunlifniai dantįs 
yra, iškritinėję. Nes jei 
maistas nėra tinkamai su
kramtytas, tai žmogaus 
sveikata turi nukentėti.

Išgedę dantįs dažnai yra 
priežastimi reumatizmo ir 
narių skaudėjimo, kaip pra
neša Suv. Valstijų Sveika
tos Biuras, kuris pataria, 
kad dantų šaknįs turi būti 
ištrintos su X-spinduliais, 
kad sužinoti ar nėra išge- 
dusios. FXJK

katoj. Jos valgis, miegas, 
mankštinimasis ir apsižiu
rę j imas yra labai svarbus. 
Patarimai kaip motinoms 
užsilaikyti bus siunčiami 
veltui visoms, kurios parei
kalaus buletino "Kūdikių 
Priežiūra’’, (Care of Chil- 
dren), iš Vaikų Biuro, Su
vienytų Valstijų Darbo De
partamento (Children’s 
I’ureau, U. S. Department 
of Labor), Washington,D.C.

F.LXS.

SėI lietuve
PER H>XMBUPGĄ.PiLIA5\ 
,/• .ARbA UEPOJU.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti j Piliavų 
aplenkia Lenkų karidorį.

3 KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 
Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

LATVI A .........................  Liepos 5
ĖSTOM A ..................................... Liepos 12

Iš NEW YORKO AR BOSTONO:
{ Hamburgu $103.59 I Piliavų $106.50 

Į Liepojų ir Memelį $107.
Mes apmokam gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorkų.

• ” " Tel. Scuth Boston 2613

• Residence Brookline 4739-M
Į SUSAKNE M. PUISHEA SHALLNA

i
(PUJšIUTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston, Maus.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.

Laivai išplauks iš Neiv Yorko

bannvAMffERiMM
•* Liepos 8 ■ ■

DOTTERDAM
Liepos 22 ■ "Ryndam

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St.. Boston, Mass.

k

Unite d p-^Hamburg

PINIGUS PERSIUNČIAME J VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

su augščiausiu išmokamu kursu, 
išmokami būna labai greitai.

Mes parduodam Laivakortes ant visą geriausią linijų. 
SVARBU ŽINOTI.

Musų atstovai išvažiuoja i Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su- 
tcikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS.

Gera areikata yra verta ank*

kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie* 
koše arba pas.

F. *0. RICHTKR R CO.
104-114 So. 4th St

Rrooklni. R.

rinią dolerių, kiekvienas iš
mokėtu čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatoa 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Ezpellerie, kuris yra senu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-

ITarp New Yorko ir Hamburg
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st.. laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų.^ Dideli val
gymui kambariai, galionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai ”Hansa”, "Bayern”, ”Wuerttemberg” ir rMount 

Clay” turi kelis speeia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 

. RESOLUTE IR RELIANCE
utarninkas su pirmos, antros ir trečios

Užsisakydami, kreipkitės prie našų autorizuotų agentų 
JtJLlAitt'ROęTSNBERG. 260 Hanover SL. Boston. Mass.



KELEIVIS 1

mylios
Gera 

farmą

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

nuo

f

minės teises, ir žadančią 
nuolatinę prietelystę Lietu
vių tautai.

Kai-kurie laikraščiai dar 
_______progimnazijos paminėjo apie 24 milijonus 

; mokiniai aušrininkai, kurie, markių, siųstų Lietuvos žy- 
platina socialistinę litera
tūrą.

Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

FARMOS!

GELŽKELIEČIŲ STREI- I Žiežmariu 
KAS SULAUŽYTAS.

Kaunas. Kauno darbinin
kų gelžkelininkų streikas 
pasibaigė darbininkų pra
laimėjimu. Organizacijos 
stoka neleido išlaikyti admi
nistracijos ir žvalgybos 
smūgius. Darbininkai turės 
pagalvoti ir suprasti, kad 
tiktai stipriai susiorganiza
vus galima pagerinti savo 
padėti ir iškovoti, savasias 
teises.

REAKCIJA SIAUČIA.
Lazdijai (Seinų apskr.). 

čia jau netoli lenkų linija, 
todėl darbo žmonės labiau 
kaip kitur terorizuoti ir slė- 
giami. Kas tiktai drįsta pra
sitarti prieš valdininkų 
žiaurumus arba iškelti aikš
tėn vieną kitą kunigėlio 
'darbeli”, tuoj apšaukia
mas "tėvynės išdaviku”, 
"bažnyčios priešu”, "lenkų 
agentu" ar kitokiu baisiu 
vardu, ir, žiūrėk, jau to nėr.

Be abejo tokiai "rujai" 
viešpataujant, koks begali 
būti laisvas jaunimo judėji
mas! Viešai viešpatauja tik 
klerikalai.

NORI IŠMEST 6 MOKY
TOJUS.

Kaišedorys. Tamsumo dė
ka čia atsitinka komedijų. 
Nesenai Apskrities Taryba 
nutarė prašyti švietimo Mi
nisterijos, kad ji pašalintų 
iš apskrities šešis mokyto
jus, kurie buk "agituoja 
žmones už Maskvą" ir Įgijo 
per tai žmonių neapykan
tos”. Tie mokytojai, kaipo 
mokytojai, apskrity yra ge
riausieji. Ir nors agituoja
ma per savivaldybes, kad 
gyventojai Į jų mokyklas 
neleistų vaikų, bet tas nieko 
negelbsti. Tiesa, mokytojai 
kalti, bet tik tame, kad jie i viau ir gyviau pradedama 
nesirūpina išjudinti užmi-. viešai veikti. Prie profesi- 
rasi kraštą, organizuojant nės r”;-”-?? ------
jaunuomene, platinant laik- jaunimo skyrius.

SLOPINA DARBININKU 
ORGANIZACIJAS.

Alytus. Miesto darbininkų 
profesinė sąjunga valdžios 
agentų išblaškyta. Užslo
pintas ir žemės ūkio darbi
ninkų sąjungos veikimas, 
bet nežiūrint kliūčių, vis gy-

nės sąjungos steigiamas

raščius, kuriant koperati- 
vus ir Lt. Tuomet prieš vi
sokius tamsuolių ir krikš-’ 
čioniškų agentų "žygius" jie 
galėtų sudaryti rimtą at
sparą.

VALDŽIA DAVATKŲ 
RANKOSE.

krikščionis
ŠEIMININKAUJA.

Seirijai (Alytaus apskr.). 
j 918-19 m. revoliucinio ju- 

' dėjimo metu ir musų jauni
mas buvo žymiai subruzdės. 
Tada jau nesitenkinta vien 
vakarėliais, vaidinimais, bet

Miroslavas (Alvtaus aps-i imtasi ir darbo klasės 
kričio). Pas mus "visa vai-! judėjimu domėtis ir jame 
džia" davatkų rankose. O!dalyvauti. Ne vienam už to
jau, žinoma, iog davatkys-Įki "revoliucinį” nusistaty- 
tė ir jaunumas tai du prie-imą teko ir nukentėti.
šu, taigi aplink tejaust pase- 
nimo puvėsiai ir prasmirdu
sių .. aludžių "kvapas”. — 
"Kas bažnytėlėn, kas kar- 
čiamėlėn...” Nurimo jau 
kiek ir "ganytojai”, vienok 
botago iš rankų dar vis ne
išleidžia: ims kada atsiminę 
ir suplaks iš sakyklos už "ci- 
cilizmą", už "gaspadorių” 
neklausymą ir kitokias "be
dievybės”. Bet vis tik kol 
kas jie gali pasilsėti, ne taip 
kai anuomet, kada kūrėsi 
Valsčiaus Darbininkų ir 
Darbo Valstiečių Taryba, j 
Kiek prakaito teko pralieti j 
ir sugadinti tada .visiems se
nosios tvarkos šalininkams, 
kad sulaikyti jaunimą savo 
rankose! Bet pasikvietę vo
kiečių ir lietuvių žandarus 
pagelbon jie "aplaužė viso
kiems laisvūnams ragus”, 
sukišo Į kalėjimą, išblaškė, 
paskui palaimino visą eilę 
girtuoklybės namų — tegu 
žmonės svaigsta, esą ko 
daugiau gers, mažiau ma
nys ir paklusnesni bus; kad 
tik kodaup-iausia būt avių ir 
avinų. Rinkimams Į Seimą 
klerikalai naudojo ir jauni
mą: buvo Įsteigta "pavasa
rininkų" skyrius, bet dabar 
jo nebegirdėti. Toks musų 
viešumos gyvenimas.

GERA FARMA — PARSIDUODA 
ant lengvų išmokėjimų su visais gy
vuliais ir padarais. Virš 200 ukerių, 
stuba 2-jų famiiijų, 200 vaisingų me
džių sode. Didelės lankos. Daug gi
rios, gera išgyventa žemė, bėgantis 
vanduo stuboje ir tvartuose, arti geri 
4 turgauni miestai. Antrašas: (26) 

K. PRANAITIS
GRANBY, MASS.

Išrašykite Lietuvon savo giminėms, kaimynams ir 
pažįstamiems, patys skaitykite it platinkite

LIETUVOS ŪKININKĄ"♦
Seniausią ir didžiausią progresyvį Lietuvos darbo žmonių 
laikraštį, kuris teisingai ir aiškiai aprašo valstiečių ir 
kitų darbo žmonių vargus, iškelia aikštėn negerus val
džios darbus, kovoja su šėlstančiu Lietuvoje klerikalizmu. 
Skaitytojams duodu advokatai patarimų teisių klausi
mais, bylų vedime, agronomai ūkio klausimais, veterino- 
riai gyvulių auginime ir gj'ciyme, daktarai sveikatos 
klausimais ir šiaip įvairių-įvairiausiais gyvenimo reika
lais. Per metus duoda savo skaitytojams apie 'lOdO pata
rimų, iš jų įvairiais klausimais nemaža tenka ameri
kiečiams.
'Lietuvos Ūkininko’’ prenumeratoriai per metus gauna: 

52 mint. "Lietuvos Ūkininke” su šiais priedais: 
nuni. "Žemė” geriausio ūkio laikraščio.
mini. ''Jaunimas” pažangiojo Lietuvos jaunimo laik

raštis, kuris ragina jaunimą lavintis, dorai gy
venti ir tt

num. "Savivaldybė ir Koperacija”.
nūn. "Sveikata”, žmonių sveikatos laikraštis dakta
rų vedamas.

Kalendorius, Didelis "Lietuvos Ūkininko”.
Leidžia "Varpo” Bendrovė.

Lietuvos Ūkininko” kaina: metams 80 auks., pusei metų 
42 auks., 3 mpn. — 22 auks. Atskiras numeris 2 
auksinai.

Amerikoje: metams — 2 dol., pusei metų — 1 do).
ADRESAS: "Lietuvos Ūkininkas”, Laisves Alėja 

No. 60, KAUNAS. Telefonas 223.
Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsira
šyti šiose vietose:

So. Boston, Mass., "Sandara", 327 E St.,
New York, N. Y., Vasiliauskas, 307 West 30t.h St., 
Chicago, III., "Naujienos”, 1739 So. Halsted St, 
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St., 
E. St. Louis, III., Jonas Žitkus, 539 Colliiisville Avė. ir 

A. L. T . Sandaros kuopose.
NEGAIŠUOK LAIKO. UŽSIRAŠYK SAU IR SAVIŠ

KIAMS ŠIANDIEN!

("ams jų atsistatymui, pažy
mėdami' kad tie pinigai bus 
sunaudoti atstatymui su
griautų žydų namų Lietu
ves miestuose ir miesteliuo
se. Ypač plačiai tuo klausi
mu rašė "Detroit Jevvish 
Chronicle”.

Gegužės 19 d. New Yorko 
žydų laikraštis ”American 
Hebrew” indėjo tris žinias 
paliečiančias Lietuvą. Vie
noje sakoma, kad Lietuvos 
prezidentas atsiuntęs ka- 
blegramą Rabinų Sąjungai, 
kurioje jisai tikrinęs, jogei 
"žydų teisės jo respublikoje 
busią užtikrintos."

Kitoje kalbama apie tai, 
kad Lietuvos vyriausybė at
sisakiusi priimti D-ro Solo- 
veičiko žydų reikalų minis- 
terio rezignaciją, nes tikisi, 
kad žydų teisių klausimas, 
dėl kurio dabar einąs gin
čas, busiąs laimingai išriš
tas. "Cristian Science Mo- 
nitor" dar prideda, kad Dr. 
Soloveičikas vis dėlto lai
kąsis ir neatsiimąs rezigna
cijos savo, nesąJžydų Tau
tos Taryba liepusi jam taip 
padaryti ir jisai turis jos 
klausyti.

Pagaliaus trečioje žinutė
je pranešama, kad žydų 
kongresui paprašius kon
greso atstovas p. Chandle- 
ris aplankęs Lietuvos atsto
vą Washingtone, kad parei
kalavus (to urge) pripaži
nimo žydų teisių Lietuvoje. 
P. Chandleris pasikalbėji
me su Lietuvos atstovu pa
reiškęs, kad jeigu tik žydai 
užprotestuosią prieš Įneštą 
kongresan rezoliuciją — 
Lietuvos pripažinimo reika
lu, toji rezoliucija niekuo
met nepereitų (šita žinia 
neatatinka tikrenybei, nes 
p. Chandleris tuo reikalu 
nėra kalbėjęs su Lietuvos 
atstovu.

Į

FARMOS! FARMOS!
Tūrių daugybes farmų ant parda

vimo, indelių ijr mažų. Tos formos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros ir der- 
‘ingos. Platesnių žinių klauskit laiš- 
n. MIKE CHURINSKi (26)
Bos 46. Sand Brook. N. J.

FARMOS! FARMOS!
Aš turiu 200 geru fermų ant par

davimo. Pirkite fermas, tąsyk nebijo- 
it bedarbės ir sunkių laikų. Parduo

du pigiausia kaina ir su mažu įmokė- 
imu. Duodu ant lengvų išmokėjimų. 

Tel daugiau informacijų klauskit 
armų katalogo. (31)

JOS. STANKUS Farm Agency 
F0UNTA1N. MiCH.

PARSIDUODA FARMA.
98 akrai žemės, 43 akrai dirbamos, 

’aug miško, 250 Vaisinių medžių, kaip 
ai obeliu, gružių. pvčių ir kitokių: 8 
uimit stuba, 2 bar.nės. 3 vištininkai 
r 4 kitokį bpdinkai, visi gerame sto- 
■yje. Taipgi kartu parsiduoda 15 ge
lt karvių. 3 arkliai, 280 vištų. 2 kian- 
“s, vežimai, karietos, pakinkai, ma
šinerija ir kiloki farmos įrankiai, 
iandasi 2tį mailių nuo gerų miesto 
parketu. Kaina už viską $4700. Jnešt 
■2000. Likusieji ant lentrvo išmokėji- 
no. Atvažiuokit i miestą Putnam ir 
našaukit mane ant telefono 169 
Ting 3 Putnam Exchange, o aš pri
busiu jumis pasitikt.

1. KIRMAN
R. F. D. 4, Putnam. Contu

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda maža farma. 40 akrų 

:emės, viena karvė, 50 vištų, 5 kiau- 
'ės, laukai apsodinti, geros triobos, 
šulinys prie triebos. keturių kamba
rių namas, geri staldai, vištininkai, 
;ietuvių apgyvento j vietoj, 2 
nuo miesto, netoli geležkelio. 
jroga tam, 
lirkti. Kaina

L.
R. B. Box

kas nori maža 
tik $3.500.
RUDOWICK
3. Madison Florida.

pleiskanų mirtinąjį priešą, 
Suvilgiukitc Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko" ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Kurnės nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina O. aptiekose, arba prisila
kite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD. RtCHTER & CO. 
104*114 So. 4th St. 

Brookiyn, N. Y.

LINKSMA NAUJIENA!

VIENINTELIS LIETUVOS RFSPlBLIhOJ
Progresyvis Laikraštis

LIETUVOS ŽINIOS
pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., sustojo dėl karo 1915 m., dabar

-----1 kovo, 1222 m.,------
vėl pradėjo eiti dienraščiu ta pačia pakraipa.

Rašo geriausi Lietuvos rašytojai. Turi nuolatinių korespondentų 
Amerikoje, Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, Rusijoj ir kitose šalyse. 
Paduoda greitai ir sumaningai žinias. Straipsniai teisingiausiai api
budina Lietuvos ir pasaulio politiką. Turi atskirą skyrių moky
kloms. Būtinas reikalas patiems išsirašyti ir užrašyti savo gimi
nėms ir pažįstamiems Lietuvoj.

PRENUMERATOS KAINA
Lietuvos Respublikoje 1 mėn.

» » ~ - -

» w
Amerikoje metams 

” pusei metų
Anglijoje metams

” pusei, metų

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimes.neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS Iš MUSŲ CHE 
KIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO BITTE- 
RIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS. »

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laikų.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG CHEMICAL 

CO, DEPT. 18,
1707 So. Halsted st„ Chicago, ID.

Boston, Mass.

"Bramte iilMMtic” $5.75
Gerbiamas Skaitytojau, tu žinai, 

kad vagysčių atsitinka kiekvieną die
ną. Kad apsaugot savo namus, savo 
šeimyna ir pats save, užsiorderiuok

■‘i

Boston, Mass.
4

Brooklyr., N. Y.

Pristatomi paliudijimai su priėmėjo
ČEKIŲ ĮDĖLIAI* 
TAUPYMO ĮDĖLIAI

PARSIDUODA FARMA
LABAI PIGIAI!

175 akrai geros žemės, S0 akrų 
dirbamos, apsėta kornais, avižomis 
r apsodyta bulvėmis, gerą ganykla 
'r didelis miškas, 13 melžiamų kar
vių, 2 veršiai, 1 bulius, 2 arkliai, 500 
vistų, naujas Fordas, visoki farmos 
: rankiai, vežimai, karietos, pakinkai, 
7 arklių pajiegos geseiinu. yąromąs 
inžinas, gera 13 ruimų stuba, gera 
barnč, vištininkai, telefonas stuboj, 
j minutes eiti iki dirbtuvių, moky
klų ir krauta vii*, syti .vieškelio «r-di
delio miesto. Viškąs parsiduoda tik 
?ž! t Z'-'?- Z’ " .
:armą apžiūrėt. Rašyk angliškai.

NATHAN WEISLER (27» 
4 Bank st., New London, Conn.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškūftė.

Jus galite męsti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
i ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resne negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso- medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES 
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. Mo.

35 auks.
3 mėn. 90 ”

pus. met. 160 ”
ir metams 300 ”
—. — — 8 dol.

4 ”
2 sv. st. J » »

ADRESAS: "Lietuvos Žinios”, Laisvės Alėja Nr. CO, KAUNAS. 
Telefonas 223.

Amerikoje galima gauti pavieniais numeriais ir užsirašyti: 
So. Boston. Mass., "Sandara", 327 E St., 
New York, N. Y., Vąsiliauskaa, 307. W. 30th St, 
Chicago, III., "Naujienos”, 173© So. Halsted St..
Chicago, III., "Aušros” Knygynas, 3210 So. Halsted St, 
Rockford, III, Petras Kulnis, 1012 Main St,
E. St. Louis, III, Jonas Žiūkus, 539 Collinsville Avė. ir 
A. L. T. Sandaros kuopose.

NEGAIŠINK LAIKO, UŽSIRAŠYK SAU IR 
SAVIŠKIAMS ŠIANDIEN!

Jau nuo senai savo vei
klumu ir laisvingumu buvo 
pagarsėjęs Noragėlių kaimo 
jaunimas. Taigi jiems pir
miausia ir kliuvo. 1920 me
tų pavasarį užgriuvo kaimą 
žvalgyba, visus veiklesnius 
iškratė, o P. židžiuną, A. 
Rimką ir VI. Matukoni su
ėmė ir išdangino j Kalino 
"geltonuosius ramus". Taip
gi suėmė ir tarnavusi jau 
kariumenėj Vinc. Tumaso- 
ni. Kaune žvalgyba baugino 
ir kamantinėjo apie revoliu

cines organizacijas, bet nie- 
iko neprisiklausus ir jokių 
I apkaltinimų neparodžius tik 
pamarino kalėjime ir pa
leido.

Klerikalai, žvalgybos pa
dedami, dėjo visas pastan
gas išardyti susikurasią No
ragėlių "jaunimo kuopelę. 
Seirijų kunigai bandė net 
steigti "pavasarininkų" 
kuopą ir Į ją visus patrauk
ti, bet nieko neišėjo, — "pa
vasarininkai" voš gimę mi
rė. Dabar aplinkui plačiai 
užplūdo "krikščioniškosios" 
valdžios pilstytuvė. Daug 
kas i ją jau iki ausų pasinė
rė; kiti baigia nertis. Tiesa, 
geria daugiausia visoki "tė
vynės mylėtojai" bei kuni
giški krikščionys,- kurie 
trokšta tuo budu "pasidar
buoti tėvynės labui”, bet 
juodajai reakcijai vis žiau
riau slegiant, jau -pasitaiko 
vienas kitas ir iš tų tarpo, 
kurie pirma buvo kitokių 
pažiūrų. — ("Draugas".)

į

New Yorko dienraštis 
"World" geg. 28 d. redakci
jos pastaboje "The Econo- 
mic interdependence of the 
World” kritikuoja kalbą pa
sakytą atstovo Andrė Tar- 
dieu, franeuzų parlamente, 
kurioje jisai nupeikė elgi
mąsi Anglo-Saksų tautų: 
Britu ir Amerikos.

- - •

Redakcija pastebi, kad 
franci ja nėra kompetentin

ga kritikuoti Anglo-Saksus, 
nes jai toli iki bešališkumo; 
ji labai karštai remianti 
lenkų aspiracijas prieš vo
kiečius, bet nuduodanti ne
girdinti lietuvių ir ukrainų 
skundų prieš lenkus.

Liet; Inf. Biuras.

$9000. Pusė Įhėšt. Nepraleisk šią

KUNIGAI SLOPINA 
APŠVIETĄ.

Žiežmariai (Trakų aps
kričio). Turbut nėra kito 
iaip tamsaus Lietuvos kam
po, kaip Trakų apskritis. Iš
tisuose kaimuose sunku su
rasti žmogų, kuris išrašo ir 
skaito laikraščius. Čia ir 
jaunuomenei sunku susior
ganizuoti, nes kunigai, , se
nių, davatkų ir visokių dva
rų ir valsčių ponų padeda
mi, labai ją persekioja. Kas 
tik nėra aklas kunigo tar
nas ir neneša jam kiaušinių 
ir sviesto, tas paskelbiamas 
"bedieviu”, "bolševiku”, 
"socialistu”, arba net ”len- 
ku” — visu kuo, ko tik žmo
nės bijotų. Nežiūrint šito, 
paskutiniuoju laiku jaunuo
menė šiek tiek pradėjo kru
tėti. Dalinai tam padeda

Amerikos spauda apie

SPECIALIS 
20d LAIPSNIU 

Suvienytų Valstijų
Custon: House

HYDROMETRAS
Tik $1.27, paštas 

apmokėtas.
PRIESKONIAI:

Rye 
Dourbon 
Brandy 
Cengnac 
Apricot
Holland

Gin 
Rum 
Scotch 
Trish Corn 
S'ivovitz
VYNČ PRIESKONIAI:
Barbcra
Grape 
ivlarcelle 
Muscatelle 
I’ort

V Prrsiųskite man savo braizi- J nius išradimo išegzaminavimui.
V Reikalaukite išradimų knygu- 

tės "Patarimai Išradėjams,"'
X kuri duodama dykai. 
į Rašykite lietuviškai savo ad- 

vokatui.
♦♦♦ M ARTIN LABINĘ! 
ą Reg. Patent Atty.

♦♦♦ 3 PARK K0W. NEW YORK 
* 4**************4

musu BRAWNIE AUTO-
MATIC” revolveri tuojaus. Tai yra 
proga, kurios neprivalai praleisti.
Musų ”BRAWNIES , AUTOM ATIC” 

absoliutiškai gvarantuotas. Paprasta 
jo kaina $12.00. Kad galėtų kiekvie
nas ji įsigyti, mes numųšem ”BRAW- 
NIES” kainų net iki $5.75.

Musų ”Brawnies” yra padaryti iš 
geriausio plieno ir iššauja keturis 
šuvius automatiškai. 22 kalibro Smith 
& Wesson šoviniai yra vartojami ir 
parsiduoda. visur po Suvienytas Vals
tijas.

Nesiųsk pinigu iškalno, tik 30c. 
štampo mis arba sidabru padengimui 
persiuntimo išlaidų, o $5.75 užmokėsi, 
kai aplaikysi revolveri. Nelauk, ra
šyk dabar i (28)

VVEŠTERN ARMS CO.
2136 W. CHICAGO AVĖ., Dept. 100, 

CHICAGO. ILL.

Gegužės pabaigoje Ame-Į 
rikos žydai laikė Philade!-' 
phijoje savo suvažiavimą, 
žydų veikimo garsas pa
prastai toli eina; tad ir šiuo 
kartu laikraščiai plačiai ra
šė apie tą suvažiavimą. Tar
tie kitų dalykų visi laikraš
čiai pažymėjo "žydų rezoliu
ciją, sveikinančią Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą, 
sai patikrinęs žydų

✓

kad ji- 
autono-

ttreggti 
Wishniak 
Blackberry 
Anisettc 
Benedictine 
Curacuo 
Maraschino 
Bitters 
Kuemel
C rėme

de Menthe

Sherry 
Frcnah 

Vermouth
Italian 

Vermouth
Musų Geri Ex traktai 

duoda senų laiku skoniu ir 
kvepėjimą. Vienos uncijos 
užtenka dėl 1 ir 2 gn- 

______' Ifonų.
1 uncijos {tanketė $1.00
2 uncijų bonlrelė $1.50
4 uncijų bonkelė $2.50
Geriausio Cukraus Koleruotas Ex- 

tractas 4 uncijos 50c.
APYNIAI-SELYKLOS (2 

į ieikia virint, gerai padirbta, 
, už $7.50. Didelis kenas 
' mui $1.00.

Išbandymo orderis jumis įtilcrins, 
i.ad musų Kvepiant; Prieskoniai yra 
genausj. Siųsk orderi šiandien. Siųsk 
pinigus money orderiu arba čekiu. 
Užganėdinimas gvarantuotas arba'pi
nigai gražinami.

Katalogas varinių daiktu siunčia
mus dykai. (* į

HOME MAMJFACTURING 
COMPANY

265® N. HALSTED ST.. Dept. H-60, 
CHICAGO, ILL.

paštas 
apmokėta;

i 1; nc-
12 ker.ii 
išbandy-

X

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingų veistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus . suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnabsime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 

*> daktarus per telefoną uždyką. Todėl Jeigu norite gaut gerus 
Į? vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu 
| 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

MUSŲ

TIESIOGINIS SUSINĖSIMAS
Persiuntime

PINIGU i LIETUVĄ
. Užtikrina

Saugumą— Tikrumą—Pigumą
Pinigai gali būt pasiųsti čekiais, telegramų arba money orderiais, 

parašu.

APSAUGOS 
SKRYNELĖS

»;

r*
“Matai kaip, greitai Jisai nustojo 
verkti. Aš tikiu davfn Jam daaų

AMBINO
Vaisbažoiiklts Reg. 8. V. Pat. Biure

ir matomai tna palengvino Jo skaus
mas tuojau*.”

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjome. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo Jaugiau <
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

iš laboratorijos.

Bedford SU kampas Chauncey,
— -■-a ..»■ . ■ ■■ ■ -

k ; , ... . ....--------- ----------------  ■ 

■. i g;-. . ------... ---------- .

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvy pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįžti i tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomų, teisingų ir atsakomingą lietuvišką agentūrų,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorėią agentai 

85 Leverett St„ Beston, Mana.
.Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notariiušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymų per paštų ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FIMBERC
Bankieriai

85 Leverett SL,
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8 KELEIVIS

Visokios žinios.1
SUČIUPO 20,000 BONKŲ 

DEGTINĖS.
Pereito nedėldienio naktį 

ties New Yorku buvo suim
ti trįs botai su degtine. Nak
tis buvo labai audringa ir 
tamsi, bet blaivybės valdi
ninkai nemiegojo ir, žai
bams apšvietus upės pavir
šių, jie patėmijo tris žvejų 
botus. Valdininkai susėdo i 
savo botą ir pradėjo žvejus 
sekti potamsiai. Kada tie 
laivai praplaukė pro žvejų 
prieplauką ir tenai nesusto
jo, tada valdininkai juos pa
sivijo ir sustabdę liepė pa
rodyt, ką veža. Pasirodė, 
kad visi tris botai buvo pri
krauti tikros senoviškos 

. degtinės. Viskas buvo suim
ta ir žmonės areštuoti. Per 
visus tris botus degtinės bu
vo 20,000 bonkų. Ji buvo nu
pirkta nuo Kanados laivo 
ant jūrių.

MAINERIAI MARŠUOJA 
ANT KALĖJIMO.

Fairmont, W. Va. — Bur
žuazija čia labai nusigandus 
ir visa policija likos su
traukta apie kalėjimą, nes 
pasklido žinia, kad keli 
tūkstančiai ginkluotų mai- 
nerių ateina išlaužti apskri
čio kalėjimą ir paliuosuot 
90 savo draugų, kurie buve 
anądien areštuoti čia laikt 
oarodos.
3.500 STREIKIERIŲ DAI
NUOJA ANT PIKIETŲ.

Lawrence, Mass. — Ne 
mažiau kaip 3,500 streikuo 
jančių audėjų susirinko šit 
panedėlio rytą ties Pacifū 
Mills audinyčiomis ir prade 
io dainuoti. Kompanijos bo
sai ir policija nėrėsi iš kai
lio, bet negalėjo nieko pildė 
tams padaryti, nes Law- 
-•ence nėra įstatymo, kurit 
draustų ant gatvių dainuo 
ti. Streikieriai dainavo Mar
selietę, Internacionalą ir ki 
tas revoliucines dainas 
Kompanija buvo paskelbus 
kad tą rytą ji atidaro save 
dirbtuves ir lai visi eina 
dirbti už numuštą mokestį. 
Bet iš 8,200 jos darbininku 
atsirado vos tik anie pusė 
tuzino, kurie nuėjo. Strei
kieriai nieko jiems nedarė, 
tik dainavo.

Ima rest$*anus nagan.
Naujas distriet attorney! 

0’Brien pradėjo tyrinėti 
Bostono restoranų biznį ir 
pasirodė, kad valgyklų sa
vininkai yra baisus pelna- 
grobiai. Pavyzdžiui, viena 
firma, kuri užlaikė visą eilę 
•estoranų, per pastaruosius 
netus pasidėjo gryno pelno 
5175,000; negana to, jos 
partneriai pasiėmė f£r tą 
aiką po $15,000 algos ir po 
510.000 bonuso. Kita firma, 
kuri užlaiko vieną valgyklą 
Bostone, padarė pereitais 
netais gryno pelno $450,- 
*00. Tas parodo, kad už vai
rius restoranai lupa daug 
laugiau, negu reikia. Todėl 
■engiamasi išleisti įstaty
mą, kuris reguliuotų valgių 
kainas restoranuose ir 
baustų jų savininkus už lu- 
)imą nepateisinamų pelnų.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Lietuvių I-abdarystės Dr-jos 

susirinkimas Įvyks seredoj, Lie
pos (July) 5 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių svetainėje, kampas E 
ir Silver gatvių, So. Bostone, 
Mass.

Visi nariai ir narės būtinai 
atsilankykite, nes yra labai 
daug svarbių reikalų aptarimui.

K. Žibikas, sekr.

DARBO FEDERACIJA 
PRIEŠINGA RUSIJAI.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencijoj Cincinnati 
mieste sovietų Rusijos šali
ninkai buvo Įnešę rezoliuci
ją, reikalaujančią, kad Su
vienytų Valstijų valdžia pri
pažintų Maskvos valdžią. 
Tečiaus konvencija šitą re
zoliuciją atmetė, o priėmė: 
priešingą. Federacijos vice-’ rodė žinia, kad Rusijos už- 
pirmininkas M. Woll pa- įgienio reikalų komisaras Či- 
reiškė, kad sovietų valdžia : derinas atsistatydinęs nuo 
yra komunistų diktatūra J vietos. Pereita savaitę Lon- 
kuri laikosi tiktai raudonos i dono telegrama sakė, kad 
armijos durtuvais ir nepri- čičerinas sunkiai apsirgęs, 
pažįsta liaudžiai nei žodžio,! čičerinas yra vienas ga
nei susirinkimų laisvės. To-, blausių Rusijos diplomatų, 
kios valdžios, jis sako, Ame
rikos darbininkai negali 
remti.

Pavogė 11 tonų mėsos.
Ant Bostono rinkos likos 

ireštuoti 4 vyrai, kurie bu
co pavogę iš O’Neil Provi- 
-ion Co. mėsinyčios 11 tonų 
mėsos.

Nušovė pasiutusį šunį.
Prie North Stationo 

>anedėlį pasirodė pasiutęs 
šuo ir pradėjo užpuldinėti 
įmones.

ši

ČIČERINAS 
REZIGNAVO?

Šią savaite spaudoje p įsi-

LEWIS PAS HARD1NGĄ.
Prezidentas Hardingas 

i pasišaukė pas save angiia- 
; kasių unijos prezidentą Le- 
įwis’ą ant pietų ir tarėsi su 
juo apie tai, ar negalima

TURĖS LINKSMĄ 
K E LIONU.

Bostono Baltic Statės Fi- 
nance Corporation Birželio 
24 d. gavo tokią kablegramą 
iš Kauno skyriaus:

"Šiandien apleidom Kau
ną ir esame kelionėj į Bre
meną. Laivu ^'George Wa- 
shington" išplauks šie pilie
čiai ir pilietės:

Stepone Paltanavičienė, 
Valentina Paltanavičiutė, 
Irene Paltanavičiutė, tai 
yra Miko Paltanavičiaus 
žmona su dviem dukterim, 
kurios i)O atostogų Lietuvo
je grįžta namo pas M. Pal- 
tanivičių, 15 Millbury st., 
VVorcester, Mass. Pil. Vin
cas Žilaitis, Ona ir Magde- 
lena Survelytės važiuoja 
pas Petronėlę Zilaitienę, 
1110 Washington st., Nor- 
wood, Mass., Morta Kai- 
riukštė, iš Purvinskų kai
mo, Pakuonio valse., pas 
švogerį J. Bekus. Pittston, 
Fa., Adomas V. Lapinskas, 
Raitininkų kaimo, Merkv- 
nės valse., Alytaus apskri
čio, pas Monyką Čaplikiutę,
678 Main st., Montello,Mass. : 

Laivas "George Washing- 
ton" žinomas vienas iš di
džiulių U. S. Linijos laivų. 
Yra viltis, kad turės links
mą kelionę ir pribus į New 
Yorką apie Liepos 7, 1922.

Visus išrengė atstovybė 
Baltic Statės Finance

Corporation.

RENGIA A. L. T. SANDAROS NAUJOS ANGL. APSKRITIS

Utarninke, Liepos-July 4 d., 1922
Prasidės 10 vai. ryte, ir trauksis iki 10 vai. vakaro.

LAKE WAUSIAIDM PARKE, FRAnNGlAN, MASS.
šis piknikas bus vienas iš didžiausių ir puikiausių- negu ka

da yra buvę, šį pikniką rengia suvienytomis spėk«bią .9 .San
daros kuopos, kurios prisidės prie išpildymo programų.

Taipgi šiame piknike dalyvus musų gerbiami svečiai, Ka
pitonas Ladas Natkevičius ir Mokytojas Balys žygelis. -Bus 
proga visiems išgirsti jų kalbą. Prietam dalyvaus "Gabijos” 
choras vedamas komp. Miko Petrausko. Bus daugybė visokių 
žaislų ir pamarginimų. Kadangi šis piknikas bus vienas su di
džiausiu programų, tai yra dedamos pastangos, kad jį nufoto
grafuoti judamuose paveiksluose.

Bostoniečiai rengiasi su didžiausiu smarkumu. LIEPOS 4 
d., 10 vai. ryte, nuo Broadvvay ir E St., išeis 3 specialiai karai, 
kurie norite patogiai ir linksmai nuvažiuoti, patariame iš kalno 
užsiregistruoti "Sandaros” Adm. arba pas komisijos narius.

Tad kurie norite praleisti linksmai laiką, ir turėti tokius 
įspūdžius, kokių niekados neturėjote, iškalno bukite prisirengę 
Į šį pikniką.

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš
randa vejame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. (?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway.
South Boston. Mass.

Telefonas: So. Boston 51370.

K. ŠIDLAUSKO 
APTIEKOSEj

Visokį Receptai, ar jie butų 
Amerikos ar Europos dakta
rę, būna išpildomi teisingai.

f

Visus kviečia RENGĖJAI.

MIRĖ W. ROCKEFEL- 
LERIS.

Tartytown, N. Y. — Bir- ___ _____ ; __ ____
želi o 25 d. Čia mirė milionie- užbaigti streiko. Ką Lewis 
rius William Rockefelleris, pasakė Hardingui, da ne- 
brblis pagarsėjusio J. D. žinia.
Rockefellerio. Jisai paliko - -------- -------- — ----
tarp 100 ir 250 milionų 
lerių vertės turtų. Tai 
darbininkų prakaitu 
tvertas lobis.

do
vis 
su-

v

Vietinės Žinios

o

ILLINOJAUS GUBERNA
TORIUS IŠTEISINTAS.

Waukegan, III. — Prisai- 
kintų suolas čia pripažino, 
kad Illinojaus gubernato
rius Small yra nekaltas. Jis 
buvo kaltinamas vagystėse.

TRAUKINIS UŽMUŠĖ 4 
ŽMONES AUTOMOBI- 

LIUJE.
Batavia, N. Y. — Netoli 

nuo čia pereitą nedėldienį 
traukinis sudaužė automo
bilių, kuris važiavo skersai 
geležinkelį, ir užmušė 4 
žmones.

UŽMUŠĖ ANGLIJOS 
GENEROLĄ.

Londone pereitą sąvaitę 
buvo užmuštas generolas 
Wilson, buvęs Anglijos ge- 
neralio štabo viršininkas. 
Jisai buvo nušautas prie pat 
savo namų, išlipus jam iš 
automobiliaus ir einant prie 
durti. Du policmanai, kurie 
saugojo generolo namus, 
buvo sunkiai sužeisti. Šovi- 
kai sugauti: vienas jų vadi
nasi Connelly, kitas O’- 
Brien, abudu airiai-ir, kaip 
rodos, sinn feineriai.

Kunigas turi daug pačių.
Kada laikraščiai paskel

bė, kad kunigas Donald S. 
IMcGregor yra vedęs šešias 
moteris ir dabar sėdi Los 

LAngeles kalėjime kaipo bi- 
gamistas, tai ir Bostone at
siliepė viena moteris, kurią 
jis yra apgavęs. Ji yra jau
na ir graži mergina, Norma 
Lillian Ehrenzeller vardu, 
stenografistė iš amato. Ji 
sako, kad McGregor , esąs 
toks mergininkas, kad į ke
lias dienas užkariavęs jos 
širdį ir jinai sutikusi būt jo 
žmona. Tuojaus buvo atlik
tos reikalingos ceremonijos 
ir ji buvo laiminga su savo 
vyru. Bet ta laimė neilgai 
tvėrė, nes kaip tik ji padavė 
jam savo sutaupytus $3,000, 
jisai tuojaus dingo ir iki 
šiol ji nieko apie jį nežinojo. 
Tik dabar ji iš laikraščių pa
tyrė, kad jis yra areštuotas 
už daugpatystę.

LSS. 60-tos kuopos su
sirinkimas.

Ateinančioj pėtnyčioj, 30 
birželio, 8 valandą vakaro 
’’Keleivio" redakcijoj bus 
LSS. 60-tos kuopos susirin
kimas, i kurį privalo pribūti 
risi draugai, nes yra svar
bus pranešimas, kurį būti
nai reikia aptarti.
VISI Į LIETUVIŲ MUZIKOS 

KONSERVATORIJOS 
MOKINIŲ KONCERTĄ!

Bus panedėlyje, Liepos-July 
kaip 8 vai. vak., Lietuvių Sve

tainėj, kampas E. ir Silver gat
vių. So. Bostone. Šis L.M.K. Mo
kinių koncertas bus turtingas ir 
'vairus; jame dalyvaus toli pa
žengę dainiai ir muzikai. Bus iš
pildyta operos dalykai iš *’I1 
Trevatore”, "Regoletto”, ir sek
stetas iš ”Lucia”. Iš mus pačių 
dainų: "Pasakyk Lietuva myli
moji’’, "Nakties rasa”, ir kitos 
gražios dainos. Taipgi bus smui
ko ir piano rinkiniai.

Visus nuoširdžiai užkviečia 
RENGĖJAI.

5 ruimas r.amai ir storas, su skalbynėmis. 
kaina tiktai $5500, labai geroj vietoj So.

Matykit D. Olseika! |
Keturi trijų šeimynų namai, pc 18 kambarių, naujausios mados , 

~užpakaly piazai, arti So. Bostono. Dorches- 4 
vieną, j nešt $1000. Likusius ant lengvų iš- j

t

įtaisymai, priešaky ir 
U.ry. Kaina $7800 už 
mokėjimų.

Dviejų šeimynų po 
maudynėmis ir bizniu. 
Bostone.

D. OLSEIKA
Real Estate & Insurance

425 BR0ADWAY, Room 1, SO. BOSTON, MASS.

Milžiniškas Piknikas!

BOLŠEVIKŲ KARIUME- 
NĖ ĮSIVERŽĖ LENKIJON

Paryžiaus žiniomis, pa
skutinėmis dienomis Lenki
jon pradėjo veržties bolše
vikų kariumene. Varšuvoj 
labai bijomasi, kad nekiltų 
karė, jei lenkų kareiviai 
pradės bolševikams priešin
tis. Varšuvos valdžia nu
siuntusi Maskvon karštą 
protestą, ir francuzų užsie
nio reikalų ministerija da
bojanti situaciją labai 
akyvai.

Perkūnas trenkė į gatve- 
karį.

Pereitą sąvaitę per Bos
toną perėjo smarki perkū
nija su lietum ir ledais. Per
kūnas apdaužė daug namų 
ir bažnyčių, o tarp Metfor- 
do ir Sullivan skvero*’ spyrė 
į gatvekarį, kuris buvo pil
nas žmonių. Gatvekaris tuo
jaus užsidegė ir tarp jo pa- 
sažierių kilo didelė panika. 
Tečiaus nei vienas iš važia
vusių nebuvo sužeistas ir 

j smarkus lietus ugnį tuoj už- 
l gesino.

Automobilius užmušė 
policmaną.

Charlestowne pereitą sa
vaitę automobilius užmušė 
policmaną. Mašina užvažia
vo ant jo lipant jam iš gat- 
yekario.

IŠREIŠKIU PADĖKĄ Už 
GERĄ KELIONĖS PRI- 

RENGIMĄ.
Šiuomi tariu širdingą padėkos 

žodi BALTIC STATĖS FI
NANCE CORPORATION VE
DĖJAMS, per kurių pasidarba
vimą gerai ir laimingai atkelia
vo iš Lietuvos mano švogerka 
Paulina Rakutytė, iš Vienkie
mio Gojus, Deltuvos valsčiaus, 
kuri taipgi dčkavoja minėtai 
Įstaigai, patardama ir kitiems, 
kurie nori keliauti Į Ameriką, 
kad kreiptųsi tik į minėta Įstai
gą. Keletas amerikiečių lietuviu 
keliavo sykiu Į Ameriką, kurie 
sakė, kad keliauja jau po kelin
tą sykį, bet tokios geros kelio
nės dar neturėjo. Valgis buvo 
geras, mėsos davė visokios rū
šies keturis sykius Į dieną. Gu
lėjome po keturis j kambarį ir 
lovos buvo čystai paklotos. Ma
žus vaikučius prižiūrėjo tam 
tikros tarnaitės.

Iš Kauno agentai praleido vi
sus iki Bremen, viso skaitliuje 
buvome 27 ypatos ir visi sykiu 
atvažiavome į Ameriką laimin
gai. Už tai visiems amerikie
čiams patariame, kurie nori at
vežti savo gimines iš Lietuvos 
ir norite, kad turėtų gerą ke
lionę, nelaukdami nieko Kreip
kitės tik i BALTIC STATĖS 
FINANCE CORP., 357 Broad- 
way, South Boston, Mass. ir pa
žymėkite, kad jūsų gimines pri
rengtu ant to laivo, kur mano 
švogerka atvažiavo, United 
Statės linija.

Tą visą pranešdamas, lieku 
viso gero velijantis minėtai 
Įstaigai.

rengia gražų pikniką 
šv. Juozapo Draugija, 
CAMBRIDGE, MASS. 
LIEPOS 4-tą DIENĄ, 

ant M. Kačinsko Farmos, 
BEDFORD, MASS.

Visa vietos ir apielinkės 
lietuvių visuomenė kviečia
ma atsilankyti į šią pra
mogą.

P.S. Trokai išeis kaip 9:30 
vai. ryte nuo Lietuvių Baž
nyčios. Norinti karais 
žiuoti, reikia važiuoti
Harvard Sq. po žeme, ten 
imti Arlington Heitghs ka
rą, iš ten Lowell karą ir iš
lipti ant Summer St., ten 
bus ženklai ir nurodymai 
vietos.

PIKNIKAS!
RENGIAMA KLIUBŲ, DRAU
GIJŲ ir KUOPŲ, KAME BEN

DRAI VEIKIA LIETUVIAI.
Bus UTARNINKE,

D. LIEPOS-JULY, 1922 M.,
Prasidės 10 vai. ryte ir tesis iki 

vėlumai vakaro.
SPRING GROVE

WELLESLEY, MASS. 
Puiki Unijos Orchestra.

KELRODIS: Iš Bostono — imkit 
Chestnut HiU kara ant Park Street 
>ki Chestnut Hill. Iš Roxbury—imkit 
Brookline Village karų ir persėskit į 
Chestnut Hill karų privažiavę Bro
okline Village. .Ant Chestnut Hill 
imkit Worcester (tocal) Natick arba 
Framingham kara iki Spring Grove.
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Brightoniečiams.
Kas žino apie žemiau esančias ypa- 

tas. pirmiau gyvenusias Brightorre. 
malonėkit man nevilkinant pranešti 
sekančius dalykus:

a) ~
b)
c)

James Razumas,
253 Ames Street, 

Montello, Mass.

Kur katras gyvena? 
Kur katras dirba: 
Po kokiu vardu katras 

dirbtuvėj arba kitur? 
Nikodemas Arlauskas. 
Petras Bukaveckas.. 
Antanina Gedraitier.ė. 
G. Nichols. 
Mrs. Gelman. 
August Loh. 
Antanas Luga. 
Tom Dargis. 
A. Lukošius.
Joe. Sharkėnas. 
Antanas Smaižys. 
Stanley Kadžius. 
Krank Vanutis. 
Jonas Kovai iauskas. 
Petras Kuderauskas. 
Dom. Jurdonas. 
Joseph Alšiauskas. 
.Jonas Noreika. 
Frank Ajauskas. 
Stevc Chapas. 
Mike Navickas. 
Morkus Bueeleviče. 
Peter Visocki. 
Charles Bernotą. 
Wm Beliauskas. 
Simon Dapšiauskas. 
Stanley Norkus.
L. Maieckas.- 
Joseph Gęcius. z 
Peter Ki!ionas« 
Charles Sabeckas. 
Charles Radžius. 
Magdalena Klova. 
Zirmunt Rominas. 
Charles Juzukevičius. 
Charles Kadžius. 
George Bucevičia.

Iškaičius tiems, kurie pirmiausiai 
praneš apie vieną arba daugiau, pil
nai apmokėsiu. Reikalas yra svar
bus. Jei patįs jieškomieji patemytų 
šį pajieškojimą ir nori atsišaukti, tai 
gali tai padaryti sekančiu antrašu: 
Nuo 9 iki 5 dienomis: Siute 603, 43 
Tremont st., Boston; nuo 6 iki 8 va
kare: 253 Broadvay, So. Boston.

F. J. BAGOČIUS. 
Advokatas dėl Trustee 

Lith. Co-op. Ass’n. of Br., Ine.

dirba

NEGERK MUNŠAINO!
Pirk šėrus pigiai!

Parduodu Lithuanian Salea O>rpo- 
ration Šerus ”cheap’’. Matyk mane ir 
pats persitikrink. (26>

A. MfZARA
10 Pacific st.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 19-M.

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
šeimynos sveikata
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Našinšapiii Darbininkai
Nemeskit šio pranešimo į šalį, per- Į 

skaitykit jį, parsineškit namo ir vėi į 
pei skaitykit.

Ar iųs pamislinot apie jūsų šeimy
nų gerovę, kuomet jumis patinka ne- i 
laimė, kuomet sužeidžia ant amžiaus I 
arba užmuša arba jus numirštat na- j 
turale mirčia? Koks likimas tuomet: 
patinka jūsų mylimuosius?

Mes atkreipiam jūsų atvdą ir mel-' 
džiame pasvarstyti apie savo gyvas
ties apsidraudimą. Musų apdrauda 
yra pritaikyta ir tiems, kurie gauna 
mažas algas.
PARODYK ši PRANEŠIMĄ SAVO 

PAČIAI AR TĖVAMS.
Musų turime DIDELĖ GRUPĘ 

APSIDRAUDUSIU ŠIAME DE- 
PARTMENTE, arti 100,600 sarių, 
tarpe 16 ir 60 metų. Ir kuomet bus 
200.000 narių, tada bus priimami na
riai iki 80 metų senumo.
JAI YRA SVARBUS DALYKAS.— 
NEKEIKIA .DAKTARĘ EKZAM1- 

NAC1JOS.
Mokesčių rata 50č. į mėnesį arba po 

l’zįc. ant dienos už $500.00.
Tas yra nuo naturaiės mirties ar

ba visiško nesveikumo, kas reiškia 
nusto.įimą abiejų rankų arba abiejų 
kojų arba abiejų akių; arba nustoji- 
mą vienos rankos, vienos kojos arba 
vienos akies ir t-t. arba nuo bile ko
kios ligos, kuri neleidžia žmogų dau
giau dirbti.

Jeigu šiuo musų pranešimu esat 
užinteresuoti, pasiuskit mums atvi
rutę, mes pasiusime jums ypatišką ' 
laišką ai"ba pasiųsime pas jumis savo , 
žmogų, kuris pilnai išaiškins jums p 
visiškos negalės ir mirties apdrauda.'Į 

Prisiųsk ant postkartės mums sa- < 
vo vardą ir adresą ir kokį darbą ; 
dirbi.

DARYK
APIE SAVO 
TUOJAUS.

Adresas:
H.

Room 31.

DABAR. PAMISLYK
ŠEIMYNĄ IR VEIK

P. GRAGES
5 Park Square, 

Boston. Mass. Į

PARSIDUODA
Išdirbtas kepimo biznis Bostone, t 

visai pigiai arba — mainys ant na
mo arba farmos.

LITHUANIĄN AGENCY. (26) 
361 West Broadway,

So. Boston. Mass.:

NAMAS IR PINIGU ĮDĖJIMAS.
Matyk savininką. 27 E. Brookline 

st. Jis apleidžia miestą ir turi par
duot preitai. Trijų šeimynų namas, 
puikus mūrinis frontas, visi įtaisy
mai. Randų $900 per metus.

ANT PARDAVIMO Dvi Koncer- 
tinkos, sieros kaip tik naujos ir ^ana 
pigios. Tad kam reikalingos, kreipki
tės pas

P. LAPENĄ
Barzdaskutykioj

299 E kt„ So. Beste n, Mass.

reiŲ<* pleikis.

Jei reilędldblęile turėlT pbikįbs j 
glabkbs ir ^rickoddfi Jiems 
sttelnbmoi Hp<|kŠlUi*> irobėSKL 
VarfolęiTe - L.

SEVERĄ s 
HAIR POMAOE

Tai yra rysiąs. sVeilęds ir 
deyaųitšlęds plalĄdnjs iepdlas.

KAINA Mc
l^la kelkite pa* apfte Igoriu s.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS I O WA

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » ild 12 diesą.

Nuo 2 iki • vuk.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. j 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.

,■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ..

j PETRAS VALUKONIS i
| Tik vienas lietuvis.
Ž Aoksorina ir Laikrodininkas <

4 Per 12 metų So. Bostone par- i 
y luodu ir taisau visokios rūšies ]
5 aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir i
4 šiaip visokius auksinius ir auk- < 
T suotus daiktus. Darbą ir užsa- S 
į kymus priimu per paštą ir iš- a
5 pildau teisingai it* jftėitai. (?) 4
J p. vali'Kdms ■ |
I SO. BOSTON, MA0S. I 
y; 375 BR0ADWAY |

T«L Besek

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kranto ligą I* 

KcnniBtifm 
Valandos: Nuo 9 ryto Ild

• vakar*.
IMS VASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

TREJANKA
Trejanka išrasta ir pripažin

ta Lietuvos ir visos Europos 
senų gydytojų, kaip geriausis 

' biteris taisymui žmogaus vidu
jinės sistemos.

Trejanka susideda iš trijų de- 
vynerių įvairių šaknų, žievių ir 
žiedų.

Trejanka biteris sutaisomas 
namie pagal nurodymų Lietu
viškai ant pakelio.

Trejankos pakelis 50c.
KRAUJO ir NERVŲ 

VAISTAI
Kraujo valymui.

Nervų stiprinimui.
Apetito pataisymui, į 

Nuo silpnumo ir kt
Kraujo ir Nervų vaistai pagel
bės atgauti pilnai sveikatų 
kiekvienam vyrui ir moterei. 
Didelė bonka (su prisiuntimu)

$1.50
ATBUDAVOJIMO 

TONIKAS
Gelbsti maisto virinimų, tai

so sugedusias dalis kūno—pri
pildo žmogų gyvybės. Tikrai 
geras tonikas. Bonka (su pri
siuntimu) $1.50.

TAIPGI
Reikalaukit nuo pleiskanų, 

plaukų slinkimo, saulės nude
gimo, gumbo lašai (ypač dėl 
moterų), vaikams nuo Kirmėlių, 
Severo’s visos gyduolės. Nuga- 
Tone. Vitamine, krajavos re- 
munėles. eitvoras, visokios šak
nis ir žievės. x

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius

373 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Namų Tel. Back Bav 52296
Ofiso Tel. Haymarket 4154

M. JOHN FEOERKIEWICZ
SPECIALISTAS MOTERŲ 

1 LIGŲ ir AKUŠERIJOS.
1 Valandos:

Nuo 12 iki g po pietų 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 
Rytmečiais pagal su

tartį.
81CANALST. BOSTON,MASS 

Rooms 215 čz 216.

ii
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J 705 N " * '
« MONTELLO, MASS.
|- “ - — - — « — - —- m

Telefonas 5112*W.

Dr. A. GormaR-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

►S".

1

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų;
6—8 vakare; 

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main sL kam p. Broad st. ■ j

MAKTUI I/t ACC •

i! 
i!

i!

i Tel.: Richmond 2957-M.

i Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

i

I

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
321 HANOVER ST. 

BOSTON. MASS.

LIGAS.
IR

10 ryto. 
3 diena. 
8 vakare.

, j - LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AMŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D. 

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.




